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يت�ضمنها على
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي
َّ
الإعراب عن � ِّأي ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين ل ِّأي بلد
�أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها �أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
ُتق َّدم املعلومات الواردة يف هذا املن�شور عن عناوين املواقع ال�شبكية وروابطها ت�سهي ًال لرجوع
لكن الأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة عن
القارئ �إليها .وهذه املعلومات �صحيحة يف وقت الإ�صدارَّ ،
�صحتها بعد الإ�صدار وال عن حمتوى � ِّأي موقع �شبكي خارجي.
هذا املن�شور من �إنتاج :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.
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ال�سوابق الق�ضائية اجلديدة
تي�سري ًا لرجوع م�ستخدمي النبذة �إىل ما �أُ�ضيف �إىل احلوا�شي القائمة من �سوابق ق�ضائية جديدة يف هذا التنقيح للنبذة� ،أُ�شري �إىل تلك ال�سوابق
يف بداية احلوا�شي متى �أمكن ذلك .وعالوة على ذلك� ،أُبرزت ال�سوابق اجلديدة ٍّ
بخط داكن يف الفهر�س املوجود يف ختام النبذة.

ix

مق ِّدمة لنبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة
ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

مذ َّكرة من الأمانة
مفهوم "ف�سخ العقد" يف االتفاقية ي�ستحدث مفهوم ًا قانون ًّيا قد يتداخل
مع عدد من املفاهيم الوطنية املعروفة ج ِّيداً ،ويتط َّلب تف�سري ًا قائم ًا
بذاته وم�ستقالًّ.

 -1يف غ�ضون �أكرث من ثالثني �سنةً� ،أ�صبحت اتفاقي ُة الأمم املتحدة
ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع لعام ( 1980االتفاقية� ،أو اتفاقية
موحد ًا لعقود بيع
مهم ًة للتجارة العاملية .فهي تو ِّفر �إطار ًا َّ
البيع) �أدا ًة َّ
الب�ضائع املربمة بني �أطراف توجد �أماكن عملها يف دول خمتلفة .ومن
خالل حتديد حقوق والتزامات الأطراف على نحو ي َّت�سم بال�شفافية
التنب�ؤ يف القانون
وب�سهولة الفهم ،حت ِّقق االتفاقي ُة املزيدَ من �إمكانية ُّ
التجاري الدويل ،مقلِّل ًة بذلك من تكاليف املعامالت.

وثمة تقنية �أخرى ا�ستخدمها وا�ضعو االتفاقية لتحقيق املرونة
-6
َّ
تتمثَّل يف اعتماد قواعد يكون تكييفها مع خمتلف �أنواع التجارة �أ�سهل من
ال�شروط الوطنية املماثلة .ومن َّثم ت�شرتط املادة  39من اتفاقية البيع،
يوجه الإخطار بعدم مطابقة الب�ضائع يف غ�ضون
على �سبيل املثال� ،أن َّ
فرتة "معقولة" ،بد ًال من حتديد �أجل نهائي �صارم لتوجيه هذا الإخطار.

 -2وحتى � 31أيار/مايو  ،2016كانت هناك  85دول ًة طرف ًا يف االتفاقية
من جميع التقاليد القانونية ،ولديها اقت�صادات خمتلفة اختالف ًا كبرياً،
وت�شكِّل مع ًا �أكرث من ُثلثي املبادالت التجارية العامليةَّ � )1(.أما الأعمال
الأكادميية التي تتناول االتفاقية فعددها يف تزايد م�ستمر� )2(،ش�أنها
يف ذلك �ش�أن ال�سوابق الق�ضائية ذات ال�صلة  -التي يوجد منها حال ًّيا
�أكرث بكثري من � 4 500سابقة من م�صادر �ش َّتى .فم�ساهمة االتفاقية يف
حتقيق الهدف املتمثِّل يف توحيد القانون التجاري الدويل هي بال ريب
م�ساهمة كبرية.

 -7واجلمع يف االتفاقية بني الأحكام املو�ضوعية وامل�صطلحات
وتقنيات ال�صياغة يكفل لالتفاقية م�ستواها العايل من القابلية للتكييف
التطور.
مع املمار�سات التجارية الآخذة يف ُّ
 -8ويهدف النهج الذي ا َّتبعه وا�ضعو االتفاقية �إىل تي�سري حتقيق
اال ِّت�ساق يف القانون التجاري الدويل .بيد �أنه يزيد �أي�ض ًا من احلاجة
لن�ص االتفاقية يف الواليات الق�ضائية املختلفة التي
موحد ِّ
�إىل تف�سري َّ
املوحد لالتفاقية بالرجوع
ا�شرتعتها .ولذلك ،ف� َّإن م�س�ألة التف�سري َّ
�إىل ال�سوابق الق�ضائية الوطنية والأجنبية على ال�سواء تتط َّلب اهتمام ًا
خا�صا .ويف هذا ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إىل � َّأن املادة  )1( 7من االتفاقية
ًّ
ً
ً
حيث
أحكامها،
�
لتف�سري
ا
د
موح
ا
معيار
ت�ضع
تن�ص على �أنه " ُيراعى
َّ
ُّ
يف تف�سري هذه االتفاقية �صفتها الدولية و�ضرورة حتقيق التوحيد يف
()5
تطبيقها [".]...

 -3واملرونة التي ت َّت�سم بها االتفاقية هي من �أ�سباب القبول بها على
تو�صل وا�ضعو االتفاقية �إىل حتقيق هذه املرونة بوا�سطة
نطاق وا�سع .وقد َّ
ا�ستخدام تقنيات خمتلفة ،وعلى وجه اخل�صو�ص اعتماد م�صطلحات
التقيد عموم ًا بالنوايا احل�سنة يف التجارة الدولية،
حمايدة ،وتعزيز ُّ
و�إر�ساء قاعدة تق�ضي ب�أنه ينبغي ا�ستخدام املبادئ العامة التي تقوم عليها
�سد � ِّأي فجوات قد تظهر يف جمموعة املعايري التي �أن�ش�أتها
االتفاقية يف ِّ
االتفاقية )3(،والت�سليم مبا للأعراف امل َّتفق عليها واملمار�سات القائمة من
()4
�آثار ملزمة.

 -9ويف حني � َّأن لهذا احلكم �أهمية ق�صوى لو�ضع معايري م�شرتكة
للتف�سري ،ف� َّإن الن�شر الكافي للأحكام الق�ضائية ولقرارات التحكيم،
املعرو�ضة بطريقة منتظمة ومو�ضوعية ،ي�ساعد كثري ًا على حتقيق
املوحد .والآثار الإيجابية لهذه املواد
الهدف املتمثِّل يف حتقيق التف�سري َّ
جمرد توفري الإر�شاد خالل حلِّ النزاعات .فهي تو ِّفر،
ِّ
متعددة وتتجاوز َّ
ملحرري العقود مبقت�ضى االتفاقية
على �سبيل املثال ،م�ساعد ًة ق ِّيم ًة ِّ
تدري�س االتفاقية ودرا�ستها .و�إ�ضافة �إىل ذلكُ ،تربز هذه املواد
وتي�سر
َ
ِّ
الطابع الدويل لأحكام االتفاقية وحت ِّفز بذلك ان�ضمام عدد �أكرب من
الدول �إليها.

 -4وقد �أوىل وا�ضعو االتفاقية عناية خا�صة لتج ُّنب ا�ستخدام املفاهيم
يتميز بها � ُّأي تقليد معينَّ من التقاليد القانونية ،واملفاهيم
القانونية التي َّ
التي تكون يف كثري من الأحيان م�صحوب ًة بفي�ض من ال�سوابق الق�ضائية
الرا�سخة ،والكتابات ذات ال�صلة التي ال يكون من ال�سهل نقلها �إىل ثقافات
قانونية مغايرة .وجاء هذا الأ�سلوب امل َّتبع يف ال�صياغة نتيجة اختيار
تعزز االتفاقي ُة ا ِّت َ
�ساق القانون املو�ضوعي لدى
متعمد يهدف �إىل كفالة �أن ِّ
َّ
�أكرب عدد ممكن من الدول� ،أ ًّيا كانت تقاليدها القانونية.
وتقدم املادة  79من اتفاقية البيع مثا ًال لهذا الأ�سلوب يف
-5
ِّ
تتميز بها النظم
م�صطلحات
إىل
�
املادة
ت�شري
ال
حيث
ال�صياغة،
َّ
القوة القاهرة" �أو "الق�ضاء
الوطنية املختلفة ،كم�صطلح "امل�ش َّقة" �أو " َّ
والقدر" ،ولك َّنها تو ِّفر بد ًال من ذلك و�صف ًا وقائع ًّيا للظروف التي ميكن
�أن ت ِّربر عدم التنفيذَّ � .أما اختيار تق�سيم املفاهيم القانونية املع َّقدة  -التي
كثري ًا ما حتمل معها �سجالت تف�سريية وطنية م�سهبة � -إىل عنا�صرها
الوقائعية ،فيتج َّلى يف اال�ستعا�ضة عن م�صطلح "ت�سليم الب�ضائع"
مبجموعة من الأحكام تتع َّلق بالتنفيذ وبنقل التبعة .وباملثل ،ف� َّإن ا�ستخدام

 -10وقد تو َّلت جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
(الأون�سيرتال) ،وفق ًا للوالية املنوطة بها� )6(،إعداد الأدوات الالزمة لفهم
موحداً.
االتفاقية فهم ًا دقيق ًا ولتف�سريها تف�سري ًا َّ
 -11فقد �أن�ش�أت الأون�سيرتال منذ عام  1988نظام ًا للإبالغ عن
()7
ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل ن�صو�ص الأون�سيرتال (كالوت)،
من �أجل م�ساعدة الق�ضاة واملح َّكمني واملحامني والأطراف يف
املعامالت التجارية ،عن طريق �إتاحة �أحكام املحاكم وقرارات هيئات
�سيما االتفاقيات
التحكيم التي ِّ
تف�سر ن�صو�ص الأون�سيرتال (وال َّ
xi
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

املوحدين
والقوانني النموذجية)؛ وبذلك تعزيز التف�سري والتطبيق َّ
لتلك الن�صو�ص.
 -12وي�شمل نظام "كالوت" حال ًّيا ال�سوابق الق�ضائية التي ت�شري �إىل
اتفاقية البيع وع�شرة ن�صو�ص �أخرى من ن�صو�ص الأون�سيرتال الت�شريعية.

()8

املعينني من قبل احلكومات
 -13وتقوم �شبكة من املرا�سلني الوطنينيَّ ،
التي هي �أطراف يف واحدة على الأقل من اتفاقيات الأون�سيرتال �أو
التي ا�شرتعت واحد ًا على الأقل من قوانني الأون�سيرتال النموذجية،
بر�صد الأحكام الق�ضائية ذات ال�صلة يف البلدان املعنية وب�إبالغ �أمانة
ي�سمون
الأون�سيرتال عنها يف �شكل َّ
ملخ�صات .وميكن �أن يقوم �أي�ض ًا من َّ
ملخ�صات و�إر�سالها �إىل الأمانة للنظر فيها،
م�ساهمني "مت ِّربعني" ب�إعداد َّ
وتبت الأمانة يف ن�شرها باالتفاق مع املرا�سلني الوطنيني .وتتولىَّ الأمان ُة
ُّ
امللخ�صات وو�ضع فهار�س لها َّثم تن�شرها يف �سل�سلة
حتري َر جميع هذه َّ
نظام "كالوت".
 -14وتكفل �شبكة املرا�سلني تغطية عدد كبري من الواليات الق�ضائية
الوطنية .كما � َّأن توافر ن�صو�ص "كالوت" باللغات الر�سمية ال�ست للأمم
املتحدة—الذي هو من ال�سمات الفريدة يف �أو�ساط املبلِّغني عن ال�سوابق
يعزز بقدر كبري تعميم املعلومات.
الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية البيع— ِّ
املوحد على �أو�سع
وهذان العن�صران �أ�سا�سيان للعمل على حتقيق التف�سري َّ
نطاق ممكن.
 -15ونظر ًا للعدد الكبري من ال�سوابق الق�ضائية ذات ال�صلة باتفاقية
البيع والتي َّمت جمعها يف نظام "كالوت" ،طلبت اللجنة يف عام  2001و�ضع
خ�صي�ص ًا لعر�ض معلومات منتقاة عن تف�سري االتفاقية،
�أداة
م�صممة ِّ
َّ
()9
تكون وا�ضحة ومقت�ضبة ومو�ضوعية .و�أف�ضى هذا الطلب �إىل ظهور
نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم
املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع ،التي ع َّززت �أي�ض ًا هدف
املوحد التفاقية البيع.
التف�سري َّ

			

ُ -16ويق�صد من هذه النبذة ،التي ُن�شرت للمرة الأوىل يف عام ،2004
تطور ال�سوابق الق�ضائية ،ولذا ف� َّإن الأون�سيرتال ملتزمة
�أن ِّ
جت�سد ُّ
ب�إ�صدار حتديثات للنبذة دور ًّيا .وبعد التنقيح الثاين للنبذة ،الذي
ُن�شر يف عام  ،2012وهو تنقيح كبري �أ َّدى �إىل �إ�ضافة مئات ال�سوابق
الن�ص (انظر نبذة الأون�سيرتال عن ال�سوابق
الق�ضائية اجلديدة �إىل ِّ
الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل
للب�ضائع� ،إ�صدار عام ُ ،)2012يعنى هذا الإ�صدار اجلديد من النبذة
أقرت حمكمة وطنية واحدة على
�أ�سا�س ًا ب�إدراج الق�ضايا البارزة .وقد � َّ
()10
الأقل �صراح ًة ب�أهمية النبذة يف امل�ساعدة على تف�سري اتفاقية البيع.
ويف حاالت �أخرى� ،أ�شارت حماكم �إىل النبذة يف مناق�شة تف�سري
()11
مواد االتفاقية.
 -17وتَعر�ض النبذة املعلومات يف �شكل ف�صول ُتقا ِبل مواد اتفاقية البيع.
ويت�ضمن ك ُّل ف�صل موجز ًا لل�سوابق الق�ضائية ذات ال�صلة ،مربز ًا الآراء
َّ
ال�شائعة ومب ِّين ًا � َّأي نهج خمتلف .ويف حني يعر�ض نظام كالوت ال�سوابق
الن�ص الكامل للقرار
يف �شكل َّ
ملخ�صات ،ف� َّإن النبذة ت�شري كذلك �إىل ِّ
ك َّلما كان ذلك مفيد ًا لتو�ضيح النقطة املعنية .وترد مالحظات
متهيدية ق�صرية يف بداية كلِّ جزء وف�صل وفرع من النبذة ،ت�ساعد
امل�ستعملني على فهم ال�سياق الأو�سع ٍّ
لكل من املواد على حدة وال�سوابق
تف�سرها.
التي ِّ
 -18وقد جاءت النبذة نتيجة للتعاون بني املرا�سلني الوطنيني واخلرباء
التنقيح الراهن ا�ستفاد ًة كبري ًة
الدوليني و�أمانة الأون�سيرتال )12(.وا�ستفاد
ُ
من م�ساهمة الربوف�سور هاري فليت�شرن من كلية القانون بجامعة بت�سبريغ؛
والربوف�سور �ألك�سندر �سريغيفيت�ش كوماروف من الأكادميية الرو�سية
للتجارة اخلارجية؛ والربوف�سور كياو ليو من كلية  TC Beirneللقانون
بجامعة كوينزالند وكلية القانون بجامعة �شيان جياوتونغ؛ والربوف�سور
�أولريت�ش ماغنو�س من كلية القانون بجامعة هامبورغ؛ واملحامي �آندرو
فوغيلري؛ والربوف�سور كلود فيتز من كلية القانون بجامعة �سارالند وكلية
()13
القانون بجامعة �سرتا�سبورغ.

احلوا�شي
()1اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع ،1980 ،الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلَّد  ،1498ال�صفحة  .3واالتفاقية مودَعة لدى الأمني العام للأمم
احلجية ب�ش�أن حالة االتفاقية من جمموعة معاهدات الأمم املتحدة املوجودة يف الإنرتنت على العنوان .http://untreaty.un.org :كما
املتحدة .وميكن احل�صول على املعلومات ذات ِّ
تو ِّفر الأون�سيرتال معلومات مماثلة يف موقعها املوجود على العنوان.www.uncitral.org :
(ُ )2ت ِع ِّد الأون�سيرتال كل �سنة املن�شور املعنون "ثبت مرجعي بامل�ؤ َّلفات احلديثة ذات ال�صلة ب�أعمال الأون�سيرتال" (بالن�سبة لعام  ،2011انظر وثيقة الأمم املتحدة A/CN.9/722
امل�ؤ َّرخة � 15آذار/مار�س  ،)2011املتاح يف موقع الأون�سيرتال ال�شبكي على العنوان.www.uncitral.org :
النية يف التجارة
�سن
ح
احرتام
�ضمان
ى
راع
ي
كما
تطبيقها
يف
التوحيد
حتقيق
راعى يف تف�سري هذه االتفاقية �صف ُتها الدولية و�ضرور ُة
ُ َ
()3املادة  7من اتفاقية البيعُ )1(" :ي َ
ُ
َّ
ُ
تنظيمها وفق ًا للمبادئ العامة التي �أَ َ
خذت بها االتفاقية ،ويف حالة عدم
يتم
ُ
الدولية )2( .امل�سائ ُل التي تتعلَّق باملو�ضوعات التي تتناولها هذه االتفاقية والتي مل ُ
حت�سمها ن�صو�صهاُّ ،
أحكام القانون الواجب التطبيق وفق ًا لقواعد القانون الدويل اخلا�ص".
وجود هذه املبادئ ،تَ�سري � ُ
َ�ض
()4املادة  9من اتفاقية البيع )1(" :يلتزم الطرفان بالأعراف التي ا َّتفقا عليها وبالعادات التي
ا�ستقر عليها التعامل بينهما )2( .ما مل ُي َ
وجد اتفا ٌق على خالف ذلكُ ،يفترَ ُ
َّ
ومراعى بانتظام يف التجارة الدولية بني
� َّأن الطرفني قد َّ
طبقا �ضمن ًا على عقدهما �أو على تكوينه كلَّ ُعرف كانا يعلمان به �أو كان ينبغي �أن يعلما به متى كان معروف ًا على نطاق وا�سع ُ
الأطراف يف العقود املماثلة ال�سارية يف نف�س فرع التجارة".
()5
موحدة �أخرى .انظر ،مثالً ،املادة  )1( 7من اتفاقية الأمم املتحدة لإحالة امل�ستحقات يف التجارة الدولية
�شكَّل هذا احلكم منوذج ًا لأحكام مماثلة يف ن�صو�ص ت�شريعية َّ
("يتعينَّ �إيالء االعتبار ...لطابعها الدويل")؛ واملادة  3من قانون الأون�سيرتال النموذجي للتجارة الإلكرتونية ("يوىل االعتبار يف تف�سري هذا القانون مل�صدره الدويل")؛ واملادة  8من
قانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود ("يوىل االعتبار ...مل�صدره الدويل").
()6
املوحدة
املوحدين لالتفاقيات الدولية والقوانني َّ
ينبغي �أن تن�شط الأون�سيرتال ،يف جملة �أمور ،فيما يلي ]...[" :التما�س الطرق والو�سائل الكفيلة بت�أمني التف�سري والتطبيق َّ
والتطورات القانونية احلديثة ،مبا يف ذلك �أحكام الق�ضاء ،يف ميدان القانون التجاري
يف ميدان القانون التجاري الدويل [و] جمع ون�شر املعلومات الالزمة عن الت�شريعات القومية
ُّ
الدويل؛ [ :"]...قرار اجلمعية العامة ( 2205د )21-امل�ؤ َّرخ  17كانون الأول/دي�سمرب  ،1966املتاح يف موقع الأون�سيرتال ال�شبكي على العنوان.www.uncitral.org :
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()7تقرير جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عن �أعمال دورتها احلادية والع�شرين ،نيويورك 20-11 ،ني�سان�/أبريل  ،1988وثيقة الأمم املتحدة  ،A/43/17الفقرات
 .109-98وتقارير نظام "كالوت" من�شورة كوثائق الأمم املتحدة من � A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/1إىل �( A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/168آخر وثيقة متاحة يف تاريخ
هذا التنقيح للنبذة) .وتقارير نظام "كالوت" املائة والثمانية وال�ستون هذه متاحة �أي�ض ًا يف موقع الأون�سيرتال ال�شبكي على العنوان.www.uncitral.org :
()8
�سمى "اتفاقية
ت�شمل ن�صو�ص الأون�سيرتال الأخرى املبلَّغ عنها يف نظام "كالوت" :اتفاقية الأمم املتحدة لالعرتاف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (لعام  ،1958و ُت َّ
املعدل التفاقية فرتة التقادم
نيويورك")؛ واتفاقية فرتة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع ( )1974واتفاقية فرتة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع ب�صيغتها املع َّدلة بالربوتوكول ِّ
�سمى "قواعد هامبورغ")؛ وقانون الأون�سيرتال النموذجي
يف البيع الدويل للب�ضائع ،لعام ( 1980اتفاقية التقادم)؛ واتفاقية الأمم املتحدة للنقل البحري للب�ضائع (( )1978و ُت َّ
للتحويالت الدائنة الدولية لعام 1992؛ واتفاقية الأمم املتحدة املتعلِّقة بالكفاالت امل�ستقلَّة وخطابات االعتماد ال�ضامنة لعام 1995؛ وقانون الأون�سيرتال النموذجي للتحكيم التجاري
الدويل (تعديال عام  1985وعام )2006؛ وقانون الأون�سيرتال النموذجي للتجارة الإلكرتونية ()1996؛ وقانون الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن الإع�سار عرب احلدود ()1997؛ وقانون
الأون�سيرتال النموذجي ب�ش�أن التوقيعات الإلكرتونية لعام ( 2001قانون التوقيعات الإلكرتونية النموذجي)؛ واتفاقية الأمم املتحدة املتعلِّقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف
التجارة الدولية لعام .2005
()9تقرير جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عن �أعمال دورتها الرابعة والثالثني 25 ،حزيران/يونيه  13 -متوز/يوليه  ،A/56/17 ،2001الفقرتان  391و ،395املتاح
يف موقع الأون�سيرتال ال�شبكي على العنوان.www.uncitral.org :
()10انظر املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،حزيران/يونيه (ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH v. Sinochem International 2014
 ،(Overseas) Pte Ltd), (2013) Min Si Zhong Zi No. 35حكم مدين( ،النبذة "لي�ست جزء ًا من اتفاقية البيع ،ومن َّثم ال ميكن �أن تكون القانون املنطبق على هذه املحاكمة،
ولكن ميكن ا�ستخدامها كمرجع �صائب ب�ش�أن الكيفية التي ميكن بها تف�سري الأحكام ذات ال�صلة من اتفاقية البيع بدقة") ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.court.gov.cn :
()11انظر ،على �سبيل املثال ،املحكمة العليا لوالية نيويورك ،الواليات املتحدة 14 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر (ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH v. Energy 2015
Coal, S.p.A.), 2015 N.Y. Misc. LEXIS 3741؛ حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة 16 ،ني�سان�/أبريل Forestal Guarani S.A.( 2010
 24 ،v. Daros Int’l, Inc.), 2010 U.S. App. LEXIS 14969; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires, Argentinaحزيران/يونيه ،2010
متاح بالإ�سبانية على العنوان ،www.cisgspanish.com :حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة 27 ،حزيران/يونيه (Valero Marketing 2007
& Supply Company v. Greeni OY; Greeny Trading OY), 2007 U.S. App. LEXIS 17282؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك للدائرة اجلنوبية ،الواليات املتحدة،
 1حزيران/يونيه .(Multi-Juice, S.A. et al. v. Snapple Bev. Corp. et al.), in 2006 U.S. Dist. LEXIS 35928 ،2006
(�)12أُ ِع َّد �أول م�شروع للنبذة (يف عام  )2004مب�ساهمة من الربوف�سور فرانكو فرياري (جامعة فريونا)؛ والربوف�سور هاري فليت�شرن (جامعة بت�سبريغ)؛ والربوف�سور �أولريت�ش
ماغنو�س (جامعة هامبورغ)؛ والربوف�سور بيرت وين�شيب (جامعة �سوذرن ميثودي�ست)؛ والربوف�سور كلود فيتز (جامعة �سارالند).
عد التنقيح الثاين للنبذة (املن�شور يف عام  )2012مب�ساهمة من الربوف�سور زيغ �آي�سيلني من كلية القانون بجامعة جنوب �أفريقيا؛ والربوف�سور فرانكو فرياري من كلية
(�)13أُ َِّ
القانون بجامعة نيويورك وكلية فقه القانون بجامعة فريونا؛ والربوف�سور هاري فليت�شرن من كلية القانون بجامعة بت�سبريغ؛ والربوف�سور �أليخاندرو غارو من كلية القانون بجامعة
كولومبيا؛ والربوف�سور �أولريت�ش ماغنو�س من كلية احلقوق بجامعة هامبورغ؛ وفيكي روجرز من كلية بي�س للقانون مبعهد القانون التجاري الدويل؛ والربوف�سور هريو �سونو من كلية
القانون بجامعة هوكايدو؛ والربوف�سور بيالر بيالري�س في�سكا�سيليا�س من كلية احلقوق بجامعة كارلو�س الثالث يف مدريد؛ والربوف�سور كلود فيتز من كليتي القانون بجامعة �سارالند
وجامعة �سرتا�سبورغ.

*

االتفاقية ككل؛ ونظرة جمملة على النبذة

نظرة جمملة على االتفاقية

على خمالفة امل�شرتي للعقد" ،املواد  .)65-61وي�شتمل الف�صل الرابع
("انتقال تبعة الهالك") على املواد  .70-66و�أخرياً ،ي�شمل الف�صل
اخلام�س ("�أحكام م�شرتكة تنطبق على التزامات البائع وامل�شرتي")
املواد  ،88-71وهو مر َّتب يف �ستة فروع :الفرع الأول ("الإخالل املبت�سر
وعقود الت�سليم على دفعات" ،املواد )73-71؛ والفرع الثاين ("التعوي�ض"،
املواد )77-74؛ والفرع الثالث ("الفائدة" ،املادة )78؛ والفرع الرابع
("الإعفاءات" ،املادتان )80-79؛ والفرع اخلام�س ("�آثار الف�سخ"،
املواد )84-81؛ والفرع ال�ساد�س ("حفظ الب�ضائع" ،املواد .)88-85

 -1اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع
متعددة
("اتفاقية البيع" �أو "االتفاقية") هي اتفاقية� ،أو معاهدة ِّ
موحدة حتكم البيع الدويل
الأطراف ،حتتوي على قواعد قانونية َّ
للب�ضائع .وقد اجتذبت ،حتى وقت �إعداد هذه الوثيقة ،جمموع ًة
كبري ًة ومتن ِّوع ًة للغاية من الدول املتعاقدة )1(.وحيثما حتكم
االتفاقي ُة معامل ًة من املعامالت مبقت�ضى قواعد انطباقها (انظر
املواد  6-1من االتفاقية) ،تكون قواع ُد االتفاقية ملزم ًة لطرفي املعاملة،
�إ َّال بقدر ما يكون الطرفان قد قاما فعل ًّيا با�ستبعاد تطبيقها �أو باخلروج
على �أحكامها (انظر املادة .)6

 -6واجلزء الأخري من االتفاقية هو اجلزء الرابع ("الأحكام
اخلتامية") ،الذي يت�أ َّلف من املواد .101-89
-7

هيكل االتفاقية

وفيما يلي هيكل االتفاقية:

الديباجة

ن�ص االتفاقية بديباجة(ُ )2ويختتم ببند الن�صو�ص ذات
ُ -2ي�سته ُّل ُّ
()3
احلجية والإ�شهاد ،وترد بينهما املواد املو�ضوعية لالتفاقية البالغ
ِّ
عددها  101مادة ،واملنظَّ مة يف �أربعة �أجزاء.

اجلزء الأول ("نطاق التطبيق و�أحكام عامة")—املواد 13-1
الف�صل الأول ("نطاق التطبيق")—املواد 6-1

 -3وينق�سم اجلزء الأول ("نطاق التطبيق و�أحكام عامة") ،الذي
ي�شمل املواد  13-1من االتفاقية� ،إىل ف�صلني :الف�صل الأول ("نطاق
التطبيق") ،الذي ي�شتمل على املواد  ،6-1والف�صل الثاين ("�أحكام
عامة") ،الذي ي�شتمل على املواد .13-7

الف�صل الثاين ("�أحكام عامة ")—املواد 13-7
اجلزء الثاين ("تكوين العقد")—املواد 24-14
اجلزء الثالث ("بيع الب�ضائع")—املواد 88-25

 -4وت�شكِّل املواد  24-14اجلزء الثاين من االتفاقية ("تكوين العقد").
وال يوجد تق�سيم �إ�ضافي للجزء الثاين.

الف�صل الأول ("�أحكام عامة")—املواد 29-25
الف�صل الثاين ("التزامات البائع")—املواد 52-30
 الفرع الأول ("ت�سليم الب�ضائع وامل�ستندات")—املواد
34-31
 الفرع الثاين ("مطابقة الب�ضائع وحقوق الغري
وا ِّدعاءاته")—املواد 44-35
 الفرع الثالث ("اجلزاءات التي ترت َّتب على خمالفة
البائع للعقد")—املواد 52-45

 -5و�أكرب جزء من االتفاقية هو اجلزء الثالث ("بيع الب�ضائع")،
مق�سم �إىل خم�سة ف�صول .فالف�صل
الذي ي�شمل املواد  .88-25وهو َّ
الأول ("�أحكام عامة") يت�أ َّلف من املواد  .29-25وي�شتمل الف�صل الثاين
مق�سم �إىل الفرع الأول
("التزامات البائع") على املواد  ،52-30وهو نف�سه َّ
("ت�سليم الب�ضائع وامل�ستندات" ،املواد )34-31؛ والفرع الثاين ("مطابقة
الب�ضائع وحقوق الغري وا ِّدعاءاته" ،املواد )44-35؛ والفرع الثالث
("اجلزاءات التي ترت َّتب على خمالفة البائع للعقد" ،املواد .)52-45
وي�شتمل الف�صل الثالث ("التزامات امل�شرتي") على املواد  ،65-53وهو
مق�سم �إىل الفرع الأول ("دفع الثمن" ،املواد )59-54؛ والفرع
بدوره َّ
الثاين ("اال�ستالم" ،املادة )60؛ والفرع الثالث ("اجلزاءات التي ترت َّتب

الثالث

 الف�صل
65-53
الفرع الأول ("دفع الثمن")—املواد 59-54
الفرع الثاين ("اال�ستالم")—املادة 60
 الفرع الثالث ("اجلزاءات التي ترت َّتب على خمالفة
امل�شرتي للعقد")—املواد 65-61

*
الن�ص الكامل للقرارات امل�ست�شهد بها
�أُ ِع َّدت هذه املجموعة با�ستخدام ِّ
يف خال�صات ‘ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل ن�صو�ص الأون�سيرتال’ (كالوت)
والإ�شارات الأخرى الواردة يف احلوا�شي .والق�صد من اخلال�صات املذكورة هو �أن
جت�سد جميع النقاط
ُت�ستخدم فقط َّ
كملخ�صات للقرارات التي ترتكز عليها ،وقد ال ِّ
الن�ص الكامل لقرارات املحاكم
إىل
�
بالرجوع
اء
القر
ى
ويو�ص
النبذة.
امل�شار �إليها يف
َ
ِّ
َّ
وهيئات التحكيم املذكورة بد ًال من االعتماد على خال�صات "كالوت" وحدها.

("التزامات

امل�شرتي")—املواد

 الف�صل الرابع ("انتقال تبعة الهالك")—املواد 70-66
 الف�صل اخلام�س ("�أحكام م�شرتكة تنطبق على التزامات
البائع وامل�شرتي")—املواد 88-71
xv
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

 الفرع الأول ("الإخالل املبت�سر وعقود الت�سليم على
دفعات")—املواد 73-71
الفرع الثاين ("التعوي�ض")—املواد 77-74
الفرع الثالث ("الفوائد")—املادة 78
الفرع الرابع ("الإعفاءات")—املادتان 80-79
الفرع اخلام�س ("�آثار الف�سخ")—املواد 84-81
الفرع ال�ساد�س ("حفظ الب�ضائع")—املواد 88-85
اجلزء الرابع ("الأحكام اخلتامية")—املواد 101-89
احلجية وبند الإ�شهاد
الن�ص ذو ِّ
ُّ

			

نظرة جمملة على النبذة
 -8يرد و�صف خلفية النبذة ونهجها العام يف املن�شور "مدخل �إىل
نبذة منوذجية من ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم
املتحدة للبيع" ،الوثيقة  .A/CN.9/562وتت�أ َّلف النبذة نف�سها من فروع
تتناول ك ًّال من الأق�سام الفرعية من االتفاقية (بدء ًا بهذا الفرع ،الذي
والن�ص ذي
يتناول االتفاقية ككل ،وكذلك الفروع اخلا�صة بالديباجة
ِّ
املبينة
ِّ
احلجية وبند الإ�شهاد ،وبالأجزاء والف�صول والفروع املختلفة َّ
يف الفقرات � 7-2أعاله) ،والفروع اخلا�صة بفرادى املواد التي تت�أ َّلف
منها االتفاقية.

احلوا�شي
()1للح�صول على معلومات عن الدول التي �أ�صبحت �أطراف ًا يف االتفاقية ،انظر املوقع ال�شبكي للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل على العنوان:
.www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
()2ب�ش�أن الديباجة ،انظر النبذة.
()3
احلجية وبند الإ�شهاد ،انظر النبذة.
الن�ص ذي ِّ
ب�ش�أن ِّ

الديباجة
� َّإن الدول الأطراف يف هذه االتفاقية،
�إذ ت�ضع ن�صب �أعينها الأهداف العامة للقرارات التي ا َّتخذتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف دورتها
اال�ستثنائية ال�ساد�سة ب�ش�أن �إقامة نظام اقت�صادي دويل جديد،
و�إذ تعترب � َّأن تنمية التجارة الدولية على �أ�سا�س امل�ساواة واملنفعة املتبادلة عن�صر هام يف تعزيز العالقات الو ِّدية
بني الدول،
موحدة تنظِّ م عقود البيع الدويل للب�ضائع وت�أخذ يف االعتبار خمتلف النظم االجتماعية
و�إذ ترى � َّأن اعتماد قواعد َّ
يعزز تنمية
أن
�
و
الدولية
التجارة
جمال
يف
القانونية
احلواجز
إزالة
�
يف
ي�سهم
أن
�
أنه
ش�
�
واالقت�صادية والقانونية ،من
ِّ
التجارة الدولية،
قد ا َّتفقت على ما يلي.... :

نظرة جمملة

معين ًة من االتفاقية ت�ساعد على حتقيق تلك
الفقر ُة الثالثة �أي�ض ًا
َ
جوانب َّ
الأهداف – وعلى وجه التحديد و�ضعية اتفاقية البيع باعتبارها جمموعة
موحدة" (الت�شديد م�ضاف) للبيع الدويل ،وجناحها حيث �أخذت
"قواعد َّ
"يف االعتبار خمتلف النظم االجتماعية واالقت�صادية والقانونية" .وهذا
الت�شديد الوارد هنا على التوحيد وعلى امل�ضي �إىل ما وراء الأعراف
املعينة يع َّزز يف املادة  )1( 7من املواد
القانونية واالجتماعية واالقت�صادية َّ
املو�ضوعية التفاقية البيع ،التي تق�ضي ب�أن يراعى يف تف�سري االتفاقية
"�صفتها الدولية و�ضرورة حتقيق التوحيد يف تطبيقها".

 -1تبينِّ ديباجة اتفاقية البيع خلفيتها وطبيعتها و�أغرا�ضها ونهوجها
العامة .وهي تبد�أ بالقول ب� َّأن الأطراف يف االتفاقية هي دول ،وتنتهي
بالت�أكيد على � َّأن االتفاقية هي اتفاق بني تلك الدول .وبني هاتني املقولتني
توجد ثالث فقرات رئي�سية ،ت�ضع الفقرتان الأوليان منها اتفاقية البيع يف
�سياق برامج و�أهداف دولية �أو�سع ،وتركِّز الفقرة الثالثة على الأغرا�ض
والطرائق املح َّددة لالتفاقية.
 -2وت�شري �أوىل الفقرات الرئي�سية من الديباجة ("�إذ ت�ضع ن�صب
�أعينها� )"...إىل � َّأن اتفاقية البيع تتما�شى مع "الأهداف
لقرارات الأمم املتحدة املتعلِّقة ب�إقامة "نظام اقت�صادي دويل
يعزز
االتفاقية
وت�شري الفقرة الثانية ("�إذ تعترب � َّأن� )"...إىل � َّأن م�شروع
ِّ
"العالقات الو ِّدية بني الدول" عن طريق حفز "تنمية التجارة الدولية
على �أ�سا�س امل�ساواة واملنفعة املتبادلة" .واملو�ضوع الأخري م�ستمر يف
الفقرة الثالثة ،التي تعلن � َّأن العمل على "تنمية التجارة الدولية" �إىل
جانب "�إزالة احلواجز القانونية يف جمال التجارة الدولية" هما غر�ضان
خا�صان التفاقية البيع ،وكذلك نتيجتان متو َّقعتان العتمادها .وتبينِّ
العامة"
جديد".

ا�ستخدام الديباجة يف القرارات
تت�ضمن قواعد مو�ضوعية لقانون البيع
 -2رغم � َّأن الديباجة ال
َّ
فقد ا�ست�شهدت بها هيئات حتكيم �أثناء ت�سوية النزاعات التي حتكمها
االتفاقية .وعلى وجه التحديد ،ا�س ُت�شهد بالديباجة لدعم اال�ستنتاج ب� َّأن
معين ًة من �أ�س�س الدعاوى القانونية الداخلية املت�صلة
جتب �أ�س�س ًا َّ
االتفاقية ُّ
()1
مبعاملة حتكمها اتفاقية البيع.

احلوا�شي
()1ق�ضية كالوت رقم [ 433حمكمة الواليات املتحدة للمنطقة ال�شمالية من كاليفورنيا ،الواليات املتحدة 27 ،متوز/يوليه  ،]2001املتاحة يف الإنرتنت على العنوان:
بن�ص من الفقرة الرئي�سية الثانية من الديباجة ("تنمية التجارة الدولية على �أ�سا�س امل�ساواة واملنفعة املتبادلة") والفقرة الرئي�سية
( www.cisg.law.pace.eduا�ست�شهدت املحكمة ٍّ
موحدة تنظِّ م عقود البيع الدويل للب�ضائع وت�أخذ يف االعتبار خمتلف النظم االجتماعية واالقت�صادية والقانونية ،من �ش�أنه �أن ي�سهم يف �إزالة
الثالثة من الديباجة ("� َّأن اعتماد قواعد َّ
أن
�
و
الدولية
احلواجز القانونية يف جمال التجارة
يعزز تنمية التجارة الدولية") باعتبار ذلك الن�ص ُيظهر الق�صد ب�أن حت َّل اتفاقية البيع حم َّل القانون الوطني الداخلي يف امل�سائل
ِّ
الداخلة �ضمن نطاقها)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 579حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 10 ،أيار/مايو  ]2002متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
موحدة تنظِّ م عقود البيع الدويل للب�ضائع وت�أخذ يف االعتبار
( www.cisg.law.pace.eduا�ست�شهدت املحكمة ٍّ
بن�ص من الفقرة الرئي�سية الثالثة من الديباجة ("� َّأن اعتماد قواعد َّ
يعزز تنمية التجارة الدولية") ت�أييد ًا لقرارها � َّأن
خمتلف النظم االجتماعية واالقت�صادية والقانونية من �ش�أنه �أن ي�سهم يف �إزالة احلواجز القانونية يف جمال التجارة الدولية و�أن ِّ
جتب دعاوى العقود امل�ستندة �إىل القانون الوطني الداخلي) .انظر �أي�ض ًا حمكمة الواليات املتحدة للمنطقة ال�شمالية من �إلينوي ،الواليات املتحدة� 3 ،أيلول�/سبتمرب
اتفاقية البيع ُّ
 ،(CAN Int’l, Inc. v. Guangdong Kelon Electronical Holdings) 2008على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :كان هدف �صائغي اتفاقية البيع هو �إزالة احلواجز
القانونية للتجارة الدولية").
xvii

اجلزء الأول

نطاق التطبيق
و�أحكام عامة

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

نظرة جمملة

 -3ولعدد من �أحكام الف�صل الأول �صلة �ضمنية بالأحكام اخلتامية
لالتفاقية ،املوجودة يف الف�صل الرابع من االتفاقية الذي ي�شمل
املواد  .101-89فعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن يت�أثَّر تطبيق املادة  ،1التي
هي احلكم الرئي�سي الذي يحكم انطباق االتفاقية ،بجملة مواد من
بينها املادة ( 92الإعالنات التي تفيد ب� َّأن الدولة ال تلتزم باجلزء الثاين
�أو اجلزء الثالث من االتفاقية) )1(،واملادة ( 93احلكم املتعلِّق بالدولة
االحتادية) )2(،واملادة ( 94الإعالنات التي ت�صدرها الدول التي توجد
تطبق على عقود
تن�ص على � َّأن االتفاقية ال َّ
لديها قوانني بيع َّ
من�سقة ُّ
()3
البيع املربمة بني �أطراف تكون �أماكن عملها موجودة يف تلك الدول)،
واملادة ( 95الإعالنات التي تفيد ب� َّأن الدولة ال تلتزم ب�أحكام الفقرة
الفرعية (( )1ب) من املادة  )4(،)1واملادة ( 99الوقت الذي يبد�أ فيه
�سريان االتفاقية) )5(،واملادة ( 100القواعد الزمنية لتطبيق االتفاقية).
تطبق املادة ( 11التي تزيل �شرط الكتابة
وب�صورة مماثلة ،يجب �أن َّ
ومتطلبات ال�شكل الأخرى) واملادة ( 12التي تن�شئ ا�ستثناء من انطباق
املادة  11وقواعد االتفاقية الأخرى التي ت�ستبعد �شروط ال�شكل) يف �ضوء
املادة ( 96الإعالنات ب� َّأن قواعد االتفاقية التي ت�ستبعد �شروط ال�شكل ال
تطبق عندما يكون مكان عمل �أحد الطرفني يف الدولة املع ِلنة).
َّ

 -1يتناول اجلزء الأول من اتفاقية البيع م�س�ألة انطباق االتفاقية—
وهي م�س�ألة مت ِّهد جلميع امل�سائل الأخرى التي ت�شملها االتفاقية ،ويتناول
مق�سم �إىل ف�صلني:
كذلك م�سائل عامة مثل التف�سري و�شروط ال�شكل .وهو َّ
الف�صل الأول "نطاق التطبيق" ،وي�شمل املواد  6-1من االتفاقية؛ والف�صل
الثاين "�أحكام عامة" ،وي�شمل املواد .13-7

الف�صل الأول من اجلزء الأول:
نطاق التطبيق
 -2ي�شتمل الف�صل الأول من اجلزء الأول من اتفاقية البيع على
تعرف املعامالت
تعرف نطاق االتفاقية .فاملواد ِّ 3-1
الأحكام التي ِّ
التي تنطبق عليها االتفاقية �أو ال تنطبق عليها .واملادتان  4و 5تب ِّينان
امل�سائل التي تتناولها االتفاقية �أو ال تتناولها .وحتتوي املادة  6على املبد�أ
العام حلرية الأطراف ،الذي ميكن �أن ي�ؤثِّر فيما حتكمه االتفاقية من
معامالت وم�سائل.
احلوا�شي
()1انظر النبذة ب�ش�أن الفقرة  11من املادة .1
()2املرجع نف�سه.
()3انظر النبذة ب�ش�أن الفقرة  4من اجلزء الثاين.
()4انظر النبذة ب�ش�أن الفقرة  17من املادة .1
()5انظر النبذة ب�ش�أن الفقرة  11من املادة .1

3

		4

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 1
أحكام هذه االتفاقية على عقود بيع الب�ضائع املعقودة بني �أطراف توجد �أماكن عملهم يف
ُت َّ
طبق � ُ

()1
دول خمتلفة:
الدول دو ًال متعاقدة؛ �أو
(�أ) عندما تكون هذه ُ
(ب) عندما ت�ؤ ِّدي قواع ُد القانون الدويل اخلا�ص �إىل تطبيق قانون دولة متعاقدة.

وج ُد يف ُد َول خمتلفة �إذا مل َيتبينَّ ذلك من العقد �أو من
(  )2ال ُيل َت َف ُت �إىل كون �أماكن عمل الأطراف ُت َ
أطراف قبل انعقاد العقد �أو يف وقت انعقاده.
عامالت �سابقة بني الأطراف� ،أو من املعلومات التي �أدىل بها ال ُ
� ِّأي ُم َ
(  )3ال ُت� َؤخذ يف االعتبار جن�سي ُة الأطراف وال ال�صف ُة املدنية �أو التجارية للأطراف �أو للعقد يف حتديد
تطبيق هذه االتفاقية.

نظرة جمملة

ال�صفة الدولية ومكان العمل

 -1تبينِّ هذه املادة بع�ض مقت�ضيات تطبيق االتفاقية .غري � َّأن من املهم
بنف�س القدر ،لتحديد ما �إذا كانت االتفاقية تنطبق �أم ال تنطبق يف حالة
معينة ،النظر يف �أحكام �أخرى ت�ساعد �أي�ض ًا على حتديد جمال انطباق
َّ
االتفاقية .ويف هذا ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إىل املادتني  2و ،3اللتني
وتو�سعانه ،على التوايلَّ � .أما
ت�ض ِّيقان املجال املو�ضوعي لتطبيق االتفاقية ِّ
فتحدده املادة .100
املجال الزمني النطباق االتفاقية ِّ

  -3ال تنطبق االتفاقية على كل �أنواع عقود البيع الدويل للب�ضائع؛
بل جمال انطباقها حمدود بعقود بيع الب�ضائع التي تفي مبتطلبات
مبينة يف املادة  .)1( 1ووفق ًا لذلك
حم َّددة ب�ش�أن ال�صفة الدولية َّ
احلكم ،يكون عقد بيع الب�ضائع دول ًّيا عندما توجد �أماكن العمل ذات
ال�صلة للطرفني —حلظة �إبرام العقد(—)6يف دول خمتلفة )7(.وقد
قالت �إحدى املحاكم � َّإن �أماكن العمل ذات ال�صلة للأطراف هي "�أماكن
()8
عملهم الرئي�سية".

االتفاقية تعلو على اللجوء �إىل
القانون الدويل اخلا�ص

 -4وملفهوم "مكان العمل" �أهمية حا�سمة يف حتديد ال�صفة
تعرفه )9(،و�إن كانت تتناول م�شكلة
الدولية .غري � َّأن االتفاقية ال ِّ
حتديد مكان العمل الذي ينبغي �أخذه يف احل�سبان لتحديد
ال�صفة الدولية يف حالة الطرف الذي لديه �أماكن عمل خمتلفة
()10
(املادة .)10

 -2متى ما كان عق ُد بيع ب�ضائع عقد ًا دول ًّيا (مبعنى من معاين هذه
العبارة) ،ال ميكن للمحاكم �أن تكتفي بالرجوع �إىل القانون املو�ضوعي
اخلا�ص بها حللِّ النـزاعات النا�شئة من ذلك العقد .وبد ًال من ذلك،
حتدد القواعد التي ينبغي الرجوع �إليها من �أجل
يجب على املحاكم �أن ِّ
القيام بذلك احللِّ  .وعندما يكون الو�ضع دول ًّيا ،ترجع املحاكم تقليد ًّيا
�إىل قواعد القانون الدويل اخلا�ص ال�سارية املفعول يف بلدها لتحديد
القواعد املو�ضوعية التي ينبغي تطبيقها .بيد �أنه يف البلدان التي ت�سري
املبينة يف االتفاقية،
فيها قواعد مو�ضوعية دولية َّ
موحدة ،مثل القواعد َّ
حتدد ،قبل � ِّأي رجوع �إىل قواعد القانون الدويل
يجب على املحاكم �أن ِّ
()1
املوحدة
اخلا�ص ،ما �إذا كانت تلك القواعد املو�ضوعية الدولية َّ
منطبقة .وهذا يعني � َّأن الرجوع �إىل االتفاقية يعلو على الرجوع �إىل
قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة )2(.وقد َّمت تربير هذا النهج على
�أ�سا�س � َّأن االتفاقية ،باعتبارها جمموعة من القواعد القانونية املو�ضوعية
املوحدة )3(،هي �أكرث حتديد ًا من حيث � َّإن جمال انطباقها �أكرث حمدودية
َّ
وي�ؤ ِّدي مبا�شرة �إىل ٍّ
حل مو�ضوعي )4(،يف حني � َّأن الرجوع �إىل القانون
الدويل اخلا�ص يتط َّلب نهج ًا ي�شتمل على خطوتني � -أي حتديد القانون
()5
املنطبق وتطبيقه.

 -5ووفقا لر�أي ع َّدة حماكم ،ميكن حتديد "مكان العمل" ب�أنه "املكان
الذي يجري منه بالفعل ن�شاط عمل معينَّ []...؛ ويتط َّلب ذلك م َّد ًة
معين ًا من اال�ستقاللية" )11(.وباملثل،
وا�ستقرار ًا حم َّددين ،وكذلك قدر ًا َّ
قالت �إحدى املحاكم �إنه يوجد مكان عمل حيث تكون هناك "منظمة
عمل جتاري دائمة وم�ستقرة ولي�س يف املكان الذي �أجريت فيه حت�ضريات
لإبرام عقد وحيد وح�سب" )12(.وذهبت حمكمة �إىل �أنه لكي يكون هناك
معينة" )13(.واكتفت
"مكان عمل"" ،يكفي �أن توجد منظمة ذات ا�ستمرارية َّ
حمكمة خمتلفة بالقول ب� َّأن "مكان العمل باملعنى الوارد يف املادتني  1و10
من اتفاقية البيع هو مكان العمل الفعلي" )14(.وقالت �إحدى املحاكم � َّإن
املكان الذي تخ َّزن فيه الب�ضائع وح�سب ال ي�شكِّل "مكان عمل" لأغرا�ض
االتفاقية )15(.وي�ص ُدق القول نف�سه على حجرية يف معر�ض )16(.وقالت
حد ذاته مكان عمل؛ وكذلك
هيئة حتكيم � َّإن " مكان التعاقد ال ي�شكِّل يف ِّ
الأمر بالن�سبة �إىل املكان الذي جرت فيه املفاو�ضات" )17(.وخل�صت
حمكمة �أخرى �إىل � َّأن مكتب االت�صال ال ميكن اعتباره "مكان عمل"
()18
مبوجب االتفاقية.

				

اجلزء الأول -نطاق التطبيق و�أحكام عامة	

 -6وال ُي�ستوفى �شرط ال�صفة الدولية عندما تكون �أماكن عمل
الأطراف ذات ال�صلة واقعة يف البلد نف�سه )19(.وي�صدق ذلك حتى �إذا
تن�ص املادة  )3( 1على
كان الطرفان من جن�سيتني خمتلفتني ،حيث ُّ
�أنه "ال ت�ؤخذ يف احل�سبان جن�سية الطرفني [ ]...عند حتديد تطبيق
هذه االتفاقية" )20(.كما � َّأن كون مكان �إبرام العقد موجود ًا يف دولة
()21
يتم فيها الأداء ال يجعل العقد "دول ًّيا".
خمتلفة عن الدولة التي ُّ
ولي�س الطابع املدين �أو التجاري للطرفني ذا �صلة لأغرا�ض
()22
انطباق االتفاقية.
 -7وحينما ُيربم عقد بيع الب�ضائع من خالل و�سيط ،يلزم �إثبات من
هما طرفا العقد ،من �أجل حتديد ما �إذا كان العقد دول ًّيا .ومبا � َّأن اتفاقية
البيع الدويل للب�ضائع ال تتناول م�س�ألة من هو الطرف يف العقد )23(،فيجب
�أن يجاب عن هذا ال�س�ؤال بالرجوع �إىل القانون املنطبق مبقت�ضى قواعد
يتم
القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة .ومكانا عمل هذين الطرفني اللذين ُّ
حتديدهما على هذا النحو هما املكانان املعتربان لبحث ما �إذا كان العقد
()24
دول ًّيا.
 -8ووفق ًا لأحكام املادة  ،)2( 1لي�س لل�صفة الدولية �صلة بكون "�أماكن
عمل الأطراف توجد يف دول خمتلفة �إذا مل َيتبينَّ ذلك من العقد �أو من � ِّأي
أطراف
عامالت �سابقة بني الأطراف� ،أو من املعلومات التي �أدىل بها ال ُ
ُم َ
قبل انعقاد العقد �أو يف وقت انعقاده" )25(.وهكذا ف� َّإن االتفاقية حتمي
اعتماد الطرفني على ما يظهر �أنه املكان املحلي لل�صفقة .ويجب على
الطرف الذي ي�ؤكِّد � َّأن االتفاقية غري قابلة للتطبيق ل َّأن ال�صفة الدولية
()26
للعقد مل تكن ظاهرة �أن يثبت ذلك.

االنطباق الذاتي
حد ذاتها جلعل
 -9ال�صفة الدولية لعقد بيع الب�ضائع ال تكفي يف ِّ
االتفاقية منطبقة )27(.ويرد يف املادة  )1( 1معياران بديالن �إ�ضافيان
لالنطباق ،يجب الوفاء ب�أحدهما لكي تنطبق االتفاقية باعتبارها جزء ًا
من قانون املحكمة )28(.فوفق ًا للمعيار املح َّدد يف املادة �( )1( 1أ)،
تنطبق االتفاقية "ب�شكل مبا�شر"(� )29أو "ب�شكل ذاتي"� )30(،أي دون حاجة
�إىل الرجوع �إىل قواعد القانون الدويل اخلا�ص� )31(،أو اتفاق الأطراف
املتعاقدة املتبادل عند تطبيقها )32(،عندما تكون الدول التي توجد فيها
�أماكن العمل ذات ال�صلة للأطراف دو ًال متعاقد ًة )33(.ومع تنامي قائمة
الدول املتعاقدة ،ي�ؤ ِّدي هذا املعيار �إىل انطباق االتفاقية يف عدد متزايد
()34
من احلاالت.
 -10ولكي تنطبق االتفاقية مبقت�ضى املادة �( )1( 1أ) ،يجب �أن يكون
مكان العمل ذو ال�صلة لكل من الطرفني واقع ًا يف دولة متعاقدة .و"�إذا
كانت الدولتان اللتان يوجد بهما مكانا عمل الطرفني دولتني متعاقدتني،
تنطبق هذه االتفاقية حتى و�إن كانت قواعد القانون الدويل اخلا�ص للهيئة
()35
الق�ضائية ت�ؤ ِّدي عادة �إىل تطبيق قانون بلد ثالث".
وي�صح ذلك ما مل
ُّ
معين ًا بهدف ا�ستبعاد االتفاقية ،وهو �أمر
�سميا قانون ًا َّ
يكن الطرفان قد َّ
()36
يجوز لهما فعله عم ًال باملادة .6
وحتدد املادة  99الوقت الذي ت�صبح فيه الدولة دولة متعاقدة،
-11
ِّ
وترد يف املادة  100القواعد الزمنية لتطبيق االتفاقية مبوجب
املادة �( )1( 1أ) .ولكي تنطبق االتفاقية مبقت�ضى املادة �( )1( 1أ) ،يجب
على املرء �أن ي�أخذ يف احل�سبان ما �إذا كانت الدولتان اللتان يوجد بهما

5

مكانا عمل الطرفني قد �أعلنتا حت ُّفظ ًا مبوجب املادة � 92أو املادة  .93ف�إذا
كانت �إحدى الدولتني قد �أعلنت حت ُّفظ ًا مبوجب املادة  92معلن ًة �أنها غري
ملزمة بجزء حم َّدد من االتفاقية ،ال ميكن تطبيق االتفاقية ككل مبقت�ضى
يحدد على �أ�سا�س
املادة �( )1( 1أ) .وبد ًال من ذلك ،يجب على املرء �أن ِّ
املادة ( )1( 1ب) ما �إذا كان اجلزء الذي يتع َّلق به التح ُّفظ ينطبق على
()37
العقد.
وي�صح الأمر نف�سه ،بعد �إجراء التغيريات الالزمة� ،إذا كان
ُّ
الطرف موجود ًا يف �إقليم دولة متعاقدة �أعلنت الدولة ،فيما يتع َّلق بها،
عم ًال باملادة َّ � ،93أن االتفاقية ال ت�سري )38(.وا�ستناد ًا �إىل املادة  ،93تَعترب
بع�ض املحاكم ال َ
أطراف التي توجد �أماكن عملها يف هونغ كونغ �أطراف ًا
ُ
توجد �أماكن عملها يف دولة غري متعاقدة ،وبذلك جتعل من امل�ستحيل
()39
على تلك الأطراف �أن تط ِّبق االتفاقية عم ًال باملادة �( )1( 1أ)،
بينما تَعترب حماكم �أخرى � َّأن تلك الأطراف يوجد مكان عملها يف
()40
دولة متعاقدة.
 -12وينبغي �أن ُتعترب الدول ُة التي �أعلنت حت ُّفظ ًا مبوجب املادة 95
دول ًة متعاقد ًة بالكامل لأغرا�ض املادة �( )1( 1أ) )41(.ومن َّثم ميكن
�أن تنطبق االتفاقية عم ًال باملادة �( )1( 1أ) �أي�ض ًا يف حماكم الدول
املتعاقدة التي تعلن حت ُّفظ ًا مبوجب املادة  )42(،95حتى عندما يكون
مكان عمل الطرفني واقع ًا يف دولة متعاقدة �أعلنت حت ُّفظ ًا مبوجب
()43
املادة .95
 -13ووفق ًا لبع�ض املحاكم الواقعة خارج ال�صني ،ال ُتعترب هونغ كونغ
متدد انطباق االتفاقية �إىل
دول ًة متعاقد ًة يف االتفاقية ،ل َّأن ال�صني مل ِّ
()45
هونغ كونغ� )44(.إ َّال �أنه �صدر حكم ب� َّأن االتفاقية ت�سري على هونغ كونغ،
بحيث ميكن تطبيق االتفاقية حتى مبوجب املادة �( )1( 1أ) .ويف املقابل،
ترف�ض املحاكم يف ال�صني القارية با�ستمرار تطبيق االتفاقية على � ِّأي عقد
مربم بني طرف يوجد مكان عمله يف هونغ كونغ وطرف يوجد مكان عمله
()46
يف دولة متعاقدة.

االنطباق غري املبا�شر
 -14يف الدول املتعاقدة ،ميكن �أن تنطبق االتفاقية �أي�ض ًا—مبقت�ضى
املادة ( )1( 1ب)—حينما يكون مكان عمل طرف واحد فقط (�أو ال
يكون مكان عمل � ٍّأي من الطرفني) واقع ًا يف دولة متعاقدة )47(،ما دامت
()48
قواعد القانون الدويل اخلا�ص ت�ؤ ِّدي �إىل تطبيق قانون دولة متعاقدة.
()49
ومبا � َّأن قواعد القانون الدويل اخلا�ص ذات ال�صلة هي قواعد املحكمة،
فيتو َّقف على قواعد القانون الدويل اخلا�ص الوطنية ما �إذا كان ُي�سمح
للطرفني باختيار القانون املنطبق ،وما �إذا كان على املرء النظر يف قواعد
القانون الدويل اخلا�ص للقانون الذي تع ِّينه قواعد القانون الدويل اخلا�ص
للمحكمة (بالإحالة)� ،إلخ.
 -15وحيثما ت�ستند قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة �إىل
اتفاقية روما لعام  1980املتعلِّقة بالقانون املنطبق على االلتزامات
التعاقدية )50(،ميكن �أن ي�ؤ ِّدي اختيار الطرفني لقانون دولة متعاقدة
�إىل انطباق االتفاقية مبقت�ضى املادة ( )1( 1ب) )51(،ل َّأن املادة  3من
()52
تقر با�ستقاللية الطرفني.
وي�صح ذلك �أي�ض ًا عندما تكون
ُّ
اتفاقية روما ُّ
حتددها اتفاقية
التي
تلك
هي
للمحكمة
اخلا�ص
الدويل
قواعد القانون
ِّ
()53
الهاي لعام  1955املتعلِّقة بالقانون ال�ساري على املبيعات الدولية ،ل َّأن
املادة  )54(2من هذه االتفاقية تلزم الق�ضاة �أي�ض ًا بتطبيق القانون الذي ي�س ِّميه
()55
الطرفان.
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

 -16ويف �إجراءات التحكيم ،ميكن للطرفني �أن يختارا االتفاقية لتحكم
نزاعهما )56(.ويف �إجراءات حماكم الدول ،ال ُي�سمح للطرفني باختيار
االتفاقية باعتبارها القانون املنطبق على نزاعهما حيث ال تكون منطبقة
بغري ذلك ،وعلى الأقل لي�س يف املحاكم التي يتعينَّ عليها �أن تط ِّبق � َّإما
اتفاقية روما لعام  1980املتعلِّقة بالقانون املنطبق على االلتزامات
التعاقدية �أو اتفاقية الهاي لعام  1955املتعلِّقة بالقانون ال�ساري على
املبيعات الدولية .ويرجع ذلك �إىل � َّأن هاتني االتفاقيتني ال ت�سمحان
للطرفني �إ َّال باختيار قانون دولة ليحكم نزاعهما؛ � َّأما القواعد غري قواعد
الدول—وكذلك االتفاقية حيث ال تكون منطبقة بغري ذلك ،فال ميكن
اختيارها .بيد � َّأن اختيار االتفاقية يف احلاالت التي ال تنطبق فيها بغري
ذلك ي�شكِّل �إدراج ًا لقواعد االتفاقية يف العقد على �سبيل الإ�شارة .ويف
هذه احلالة ،قد ال تعلو قواعد االتفاقية على القواعد الإلزامية للقانون
الذي ينطبق بغري ذلك.
 -17وحيث ال يكون الطرفان قد اختارا قانون ًا �أو حيث يكون االختيار
غري �سليم ،يتعينَّ على املرء الرجوع �إىل العوامل الرابطة املو�ضوعية
لقواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة لتحديد القانون املنطبق،
وبناء على ذلك ،يح َّدد ما �إذا كانت االتفاقي ُة منطبق ًة مبقت�ضى
ً
املادة ( )1( 1ب) .وعم ًال باملادة  )1( 4من اتفاقية روما لعام 1980
املتعلِّقة بالقانون املنطبق على االلتزامات التعاقدية ،يتعينَّ على املرء
�أن يط ِّبق القانون "الأوثق �صلة" بالعقد؛( )57ووفق ًا لأحكام املادة ،)2( 4
ُيفرت�ض �أن يكون العقد �أوثق �صلة بالبلد الذي يوجد فيه ،يف وقت �إبرام
العقد ،مكان الإقامة املعتاد للطرف الذي �سيقوم بالأداء الذي مي ِّيز
املحاكم املوجودة يف الدول املتعاقدة
العقد .ولهذا ال�سبب ،كثري ًا ما كانت
ُ
على اتفاقية روما تط ِّبق االتفاقي َة عندما يكون مكان عمل البائع ،الذي
هو الطرف الذي يقوم بالأداء املم ِّيز )58(،واقع ًا يف دولة متعاقدة على
االتفاقية )59(.ومبوجب اتفاقية الهاي لعام  ،1955ينطبق ،عند عدم
اختيار قانون ما ،قانون البائع� )60(،إ َّال يف احلاالت التي يتل َّقى فيها البائع
طلب الب�ضائع يف بلد امل�شرتي ،ويف هذه احلالة يكون قانون امل�شرتي
()61
هو احلاكم.
 -18ويف امل�ؤمتر الدبلوما�سي املعقود يف �سنة  ،1980ر�أى �أحد الوفود
� َّأن البلدان التي لديها ت�شريع خا�ص ب�ش�أن التجارة الدولية ينبغي �أن
ُي�سمح لها ب�إبطال "�آثار املادة ( )1( 1ب) التي تن�سحب على تطبيق
ت�شريعاتها اخلا�صة" )62(.ونتيجة لذلك ،ا�س ُتحدثت املادة  95التي تتيح
()63
للدول املتعاقدة فر�صة اختيار عدم االلتزام باملادة ( )1( 1ب).
فالق�ضاة املوجودون يف الدول املتعاقدة التي �أعلنت حت ُّفظ ًا مبوجب
املادة  95لن يط ِّبقوا االتفاقية مبقت�ضى املادة ( )1( 1ب)؛ غري �أنه ،كما
ذكر �آنفا )64(،ال ي�ؤثِّر ذلك على انطباق االتفاقية يف تلك الدول مبقت�ضى
()65
املادة �( )1( 1أ).
 -19وال ينبغي �أن ُتعترب الدول ُة التي ت�صدر �إعالن ًا وفق ًا للمادة )1( 92
ب�ش�أن اجلزء الثاين �أو اجلزء الثالث من االتفاقية دول ًة متعاقد ًة يف �إطار
املادة  )1( 1من االتفاقية فيما يتع َّلق بامل�سائل التي يحكمها الطرف الذي
()66
ي�شري �إليه الإعالن.
 -20ورغم � َّأن االتفاقية غري ملزمة للدول غري املتعاقدة فقد طُ ِّبقت
يف حماكم دول غري متعاقدة �أ َّدت فيها قواعد القانون الدويل اخلا�ص
()67
للمحكمة �إىل تطبيق قانون دولة متعاقدة.

			

العقود التي حتكمها االتفاقية
 -21تنطبق االتفاقية على عقود بيع الب�ضائع – دون اعتبار للعنوان
تقدم � َّأي
الذي يطلقه الطرفان على العقد )68(.ورغم � َّأن االتفاقية ال ِّ
تعريف لهذا النوع من العقود )69(،ميكن ا�شتقاق تعريف م�ستقل( )70من
املادتني  30و )71(.53وهكذا ميكن تعريف عقد بيع الب�ضائع الذي تتناوله
االتفاقية ب�أنه عقد يكون �أحد الطرفني (البائع) ملزَ م ًا مبقت�ضاه بت�سليم
الب�ضائع ونقل ملكية الب�ضائع املبيعة ويكون الطرف الآخر (امل�شرتي)
ملزَ م ًا بدفع ثمن الب�ضائع وقبولها )72(.وقد �أعلنت �إحدى املحاكم � َّأن جوهر
()73
العقد الذي حتكمه االتفاقية يكمن يف تبادل الب�ضائع مقابل املال.
ولذا ر�أت �إحدى املحاكم العليا � َّأن التزام �إعادة �شراء حتكمه �أي�ض ًا اتفاقية
()74
حد ذاته لأحكام االتفاقية.
البيع يف عقد بيع يخ�ضع يف ِّ
 -22وتتناول االتفاقية عقود ت�سليم الب�ضائع على دفعات )75(،كما
تن�ص على
ميكن �أن ُي َّ
�ست�شف من املادة  73من االتفاقية ،والعقود التي (ُّ )76
ت�سليم الب�ضائع املبيعة من املو ِّرد �إىل عميل البائع مبا�شرة .وعم ًال
تعدل عقد البيع �ضمن املجال
ب�أحكام املادة  ،29تدخل �أي�ض ًا العقود التي ِّ
()77
املو�ضوعي لتطبيق االتفاقية.
معينة
 -23وحتتوي املادة  3على قاعدة خا�صة ِّ
تو�سع—�ضمن حدود َّ
—جمال التطبيق املو�ضوعي لالتفاقية ،لي�شمل عقود بيع الب�ضائع التي
�س ُت�ص َّنع �أو ُتنتَج وكذلك العقود التي يكون البائع ملزَ م ًا مبوجبها بت�سليم
عمال �أو خدمات.
 -24وقد خل�صت معظم املحاكم التي نظرت يف هذه امل�س�ألة �إىل � َّأن
االتفاقية ال تنطبق على اتفاقات التوزيع� )78(،أو االتفاقات الإطارية،
�إذ � َّإن هذه االتفاقات تر ّكز على "تنظيم التوزيع" ولي�س على نقل ملكية
الب�ضائع )80(.غري � َّأن االتفاقية ميكن �أن حتكم العقود املختلفة لبيع
الب�ضائع املربمة تنفيذ ًا التفاق التوزيع )81(،حتى حيث يكون اتفاق التوزيع
()82
قد �أُبرم قبل دخول االتفاقية ح ِّيز النفاذ.

()79

 -25وتقع اتفاقات االمتياز �أي�ض ًا خارج جمال تطبيق االتفاقية )83(.وقد
ذهبت بع�ض هيئات التحكيم �إىل � َّأن االتفاقية ال تنطبق على معامالت
املقاي�ضة )84(.وذهبت هيئة حتكيم �أخرى �إىل � َّأن االتفاقية تنطبق فع ًال
()85
على معامالت املقاي�ضة.
 -26وال حتكم االتفاقية عقود ت�سليم املفتاح )86(.ويف �إحدى الق�ضايا،
خل�صت املحكمة �إىل � َّأن االتفاقية ال تنطبق على عقود تبادل ال�سلع
()87
(معامالت املقاي�ضة).

الب�ضائع
تعرف االتفاقية "الب�ضائع" .وال يعني ذلك � َّأن املرء
  -27ال ِّ
ينبغي �أن يرجع �إىل تعريفه الوطني اخلا�ص .فعلى �ضوء
املادة  ،)1( 7ينبغي تف�سري مفهوم "الب�ضائع" تف�سري ًا م�ستقالًّ،
على �ضوء "الطابع الدويل" لالتفاقية و"احلاجة �إىل تعزيز اال ِّت�ساق
يف تطبيقها" ،بد ًال من الرجوع �إىل القانون الوطني للح�صول
()88
على تعريف.

				

اجلزء الأول -نطاق التطبيق و�أحكام عامة	

 -28ووفق ًا لل�سوابق الق�ضائية ف� َّإن "الب�ضائع" ،باملعنى الوارد يف
االتفاقية ،هي �أ�شياء تكون ،يف حلظة الت�سليم" )89(،منقولة وملمو�سة"،
()92
()91
وعما �إذا كانت �صلب ًة �أم غري �صلبة،
ب�صرف النظر عن �شكلها،
َّ
()93
وعما �إذا كانت م�ستعمل ًة �أم جديد ًة،
وعما �إذا كانت من اجلمادات �أم
َّ
َّ
حية )94(.وال يهم � َّأن العقد يلزم البائع برتكيب تلك ال�سلع على الأر�ض
َّ
ما مل يكن تقدمي اليد العاملة �أو اخلدمات اجلزء الأ�سا�سي (املادة 3
( )95(.))2وقد اع ُتربت ال�سلع غري امللمو�سة ،مثل حقوق امللكية الفكرية،
�أو ال�شهرة التجارية� )96(،أو امل�صلحة يف �شركة حمدودة امل�س�ؤولية� )97(،أو
الدين املحال )98(،غري واقعة �ضمن مفهوم االتفاقية لعبارة "الب�ضائع".
وينطبق الأمر نف�سه على درا�سة بحث ال�سوق )99(.غري � َّأن �إحدى املحاكم
()90
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يف�سر "تف�سري ًا وا�سع ًا" )100(،ورمبا
ر�أت � َّأن مفهوم "الب�ضائع" ينبغي �أن َّ
�ست�شف من ذلك � َّأن االتفاقية قد تنطبق �أي�ض ًا على ب�ضائع غري ملمو�سة.
ُي
ُّ
 -29ويف حني � َّأن من الوا�ضح � َّأن بيع �أجهزة احلا�سوب يقع �ضمن
جمال تطبيق االتفاقية )101(،لي�ست امل�س�أل ُة وا�ضح ًة عندما يتع َّلق الأمر
بالرباجميات احلا�سوبية .فبع�ض املحاكم ال تعترب �سوى الرباجميات
القيا�سية "ب�ضائع" مبوجب االتفاقية )102(،بينما خل�صت حمكمة �أخرى
�إىل � َّأن � َّأي نوع من الرباجميات ينبغي �أن ُيعترب "ب�ضاعة" )103(،مبا يف ذلك
الرباجميات امل�صنوعة ح�سب الطلب.
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رقم [ 480حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا 12 ،حزيران/يونيه ( ]2001انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف ،لوغانو� ،سوي�سرا 8 ،حزيران/يونيه  ،1999يونيلك�س.
(انظر َّ
()4ب�ش�أن هذا النهج ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ 867حمكمة فوريل� ،إيطاليا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 31 ،آذار/مار�س  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا،
�إيطاليا� 25 ،شباط/فرباير  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 608حمكمة رمييني� ،إيطاليا 26 ،ت�شرين
الن�ص الكامل للقرار).
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 378حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا 12 ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
الثاين/نوفمرب ( ]2002انظر َّ
()5ق�ضية كالوت رقم [ 867حمكمة فوريل� ،إيطاليا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
بادوفا� ،إيطاليا� 31 ،آذار/مار�س  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 25 ،شباط/فرباير ،2004
الن�ص
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 608حمكمة رمييني� ،إيطاليا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]2002انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 378حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا 12 ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
()6انظر ق�ضية كالوت رقم [ 867حمكمة فوريل� ،إيطاليا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 25 ،شباط/فرباير  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 608حمكمة رمييني،
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا 27 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1999يف الإنرتنت على
�إيطاليا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]2002انظر َّ
العنوان.www.cisg-online.ch :
()7انظر  ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان 2009 ،امللف رقم  ،2009/4505ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
بادوفا� ،إيطاليا� 25 ،شباط/فرباير  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 608حمكمة رمييني� ،إيطاليا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 378حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا 12 ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
 26ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]2002انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 106املحكمة العليا ،النم�سا 10 ،ت�شرين
(انظر
]
1996
أيار/مايو
�
21
أملانيا،
�
كولونيا،
يف
كالوت رقم [ 168حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
َّ
الثاين/نوفمرب .]1994
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()8حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة 29 ،كانون الثاين/يناير  ،2010يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()9
تعرف مفهوم "مكان العمل" ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ 930حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� 23 ،أيار/مايو ( ]2006انظر
لالطِّ الع على �إ�شارة �صريحة �إىل � َّأن االتفاقية ال ِّ
الن�ص الكامل للقرار).
َّ
()10انظر ق�ضية كالوت رقم [ 746حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا 29 ،متوز/يوليه .]2004
()11حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا 2 ،ني�سان�/أبريل  ،2009يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 867حمكمة فوريل� ،إيطاليا،
 11كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 651حمكمة بادوفا� ،إيطاليا 11 ،كانون
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 904حمكمة كانتون جورا� ،سوي�سرا 3 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]2004انظر َّ
الثاين/يناير ( ]2005انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 25 ،شباط/فرباير ،2004
(انظر
]
2004
متوز/يوليه
29
النم�سا،
غرات�س،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
كالوت رقم [ 746حمكمة
َّ
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� 28 ،شباط/فرباير Internationales ،2000
الن�ص الكامل للقرار)؛ لالطِّ الع على تعريف مماثل ،انظر
66 ,2001 ,Handelsrecht؛ ق�ضية كالوت رقم [ 608حمكمة رمييني� ،إيطاليا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]2002انظر َّ
الن�ص
(انظر
]
1994
الثاين/نوفمرب
ت�شرين
10
النم�سا،
ق�ضية كالوت رقم [ 930حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� 23 ،أيار/مايو ]2006؛ ق�ضية كالوت رقم [ 106املحكمة العليا،
َّ
ين�ص على � َّأن عبارة "مكان العمل" تتطلَّب �أن يقوم الأطراف ب�أعمال "فع ًال" انطالق ًا من ذلك املكان ،انظر ق�ضية كالوت رقم 360
الكامل للقرار)؛ لالطِّ الع على قرار حمكمة ُّ
[حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا 13 ،ني�سان�/أبريل  ،]2000متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()12الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا ،قرار التحكيم يف الق�ضية رقم  ،9781ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()13حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� 19 ،آب�/أغ�سط�س  ،2003ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()14
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ 360حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا 13 ،ني�سان�/أبريل ( ]2000انظر َّ
()15
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ 930حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� 23 ،أيار/مايو ( ]2006انظر َّ
()16املرجع نف�سه.
()17الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا ،قرار التحكيم يف الق�ضية رقم  ،9781ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()18انظر ق�ضية كالوت رقم [ 158حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا 22 ،ني�سان�/أبريل .]1992
()19انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ 698املحكمة العليا يف ما�سا�شو�ست�ش ،الواليات املتحدة� 28 ،شباط/فرباير .]2005
()20لالطِّ الع على مراجع ب�ش�أن عدم �صلة جن�سية الطرفني باملو�ضوع ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ 746حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا 29 ،متوز/يوليه ]2004
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية يف ،ها�سيلت� 13 ،أيار/مايو  ،2003بلجيكا ،على العنوانwww.kuleuven.be :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 445املحكمة االحتادية� ،أملانيا،
(انظر َّ
 31ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]2001أي�ض ًا يف  14 ،2002 ,Internationales Handelsrecht.وما يلي ذلك؛ املحكمة التجارية يف فيورن ،بلجيكا 25 ،ني�سان�/أبريل  ،2001يف الإنرتنت
على العنوانwww.kuleuven.be :؛ هيئة حتكيم غرفة التجارة وال�صناعة البلجيكية ،القرار رقم  ،1995/56يونيلك�س.
()21انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا 27 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1991يونيلك�س.
()22انظر ق�ضية كالوت رقم [ 445املحكمة االحتادية� ،أملانيا 31 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ]2001أي�ض ًا يف .16 ،2002 ,Internationales Handelsrecht
()23
تن�ص على � َّأن االتفاقية ال تتعامل مع ق�ضايا قانون الوكالة وامل�سائل ذات ال�صلة ،انظر املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
لالطِّ الع على قرارات حماكم ُّ
 30حزيران/يونيه  ،(ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH v. Sinochem International (Overseas) Pte Ltd), (2013) Min Si Zhong Zi No. 35 ،2014حكم
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.court.gov.cn :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 378حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا 12 ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 335حمكمة اال�ستئناف يف تي�سني� ،سوي�سرا� 12 ،شباط/فرباير
كالوت رقم [ 189املحكمة العليا ،النم�سا� 20 ،آذار/مار�س ( ]1997انظر َّ
� ،]1996أي�ض ًا يف  135 1996, ،Schweizerische Zeitschrift für europäisches und internationales Rechtوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 334املحكمة العليا لكانتون
تورغاو� ،سوي�سرا 19 ،كانون الأول/دي�سمرب ]1995؛ حمكمة منطقة كا�سيل� ،أملانيا 22 ،حزيران/يونيه  ،1995يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 410حمكمة منطقة �آل�سفيلد� ،أملانيا12 ،
�أيار/مايو � ،]1995أي�ض ًا يف  120 ،1996 ,Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Reportوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 80حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 95املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا 21 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]1992انظر
برلني� ،أملانيا 24 ،كانون الثاين/يناير ( ]1994انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 5حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� 26 ،أيلول�/سبتمرب .]1990
َّ
()24انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا 13 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2000يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()25لالطِّ الع على �إ�شارة �إىل هذا احلكم يف ال�سوابق الق�ضائية ،انظر حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا 29 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة فوريل� ،إيطاليا� 16 ،شباط/فرباير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
 ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان( 2009 ،ملف رقم  ،)2009/4505ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بلغراد
التجارية العليا� ،صربيا 22 ،ني�سان�/أبريل  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 651حمكمة بادوفا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 25 ،شباط/فرباير  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
�إيطاليا 11 ،كانون الثاين/يناير ( ]2005انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 425املحكمة العليا،
(انظر
]
2000
متوز/يوليه
12
إيطاليا،
�
فيجيفانو،
حمكمة
[
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم 378
َّ
النم�سا� 21 ،آذار/مار�س � ،]2000أي�ض ًا يف  40 ،2001 ,Internationales Handelsrechtوما يلي ذلك؛ الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا ،قرار التحكيم
يف الق�ضية رقم  ،9781ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()26
الن�ص الكامل للقرار).
انظر ق�ضية كالوت رقم [ 378حمكمة فيجيانو� ،إيطاليا 12 ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
()27انظر ق�ضية كالوت رقم [ 867حمكمة فوريل� ،إيطاليا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ 378حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا 12 ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
تعامل االتفاقية باعتبارها قانون ًا
()28املحكمة االحتادية لأ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا� 28 ،أيلول�/سبتمرب  ،2010يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :ال ينبغي �أن َ
�أجنب ًّيا يتطلَّب الربهان كحقيقة").
()29انظر حمكمة داليان البحرية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 29 ،حزيران/يونيه Minermet S.p.A. Italy v. China Metallurgical Import & Export Dalian( 2005
 ،Company, China Shipping Development Co., Ltd Tramp Co.), (2004) Da Hai Chang Shang Wai Chu Zi No. 1حكم مدين ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أ َّيدتها املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة لياونينغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 10 ،كانون الأول/دي�سمرب Liao Min )2005( ،2015
 ،Si Zhong Zi No. 132حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.pkulaw.cn :؛ حمكمة منطقة �سورزيه� ،سوي�سرا� 12 ،أيلول�/سبتمرب  ،2008يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg-online.ch؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا 19 ،حزيران/يونيه  ،2007على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 11 ،متوز/يوليه ،2000
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 261املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� 20 ،شباط/فرباير .]1997
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()30انظر املحكمة ال�شعبية العالية يف بلدية تياجنني ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 18 ،حزيران/يونيه (Knoles & Carter La Piel, Inc. v. Fuguo Leather Industrial ،2012
 ،Corp.) (2012) Jin Gao Min Si Zhong Zi No. 128حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.ccmt.org.cn :؛ حمكمة منطقة �سورزيه� ،سوي�سرا� 12 ،أيلول�/سبتمرب
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
 ،2008يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 378حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا 12 ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
رقم [ 189املحكمة العليا ،النم�سا� 20 ،آذار/مار�س ( ]1997انظر َّ

()31انظر حمكمة منطقة �سورزيه� ،سوي�سرا� 12 ،أيلول�/سبتمرب  ،2008يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 650حمكمة النق�ض� ،إيطاليا،
الن�ص الكامل للقرار).
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 268املحكمة االحتادية� ،أملانيا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]1996انظر َّ
� 20أيلول�/سبتمرب ( ]2004انظر َّ
()32املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،حزيران/يونيه (ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH v. Sinochem International ،2014
 ،(Overseas) Pte Ltd), (2013) Min Si Zhong Zi No. 35حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.court.gov.cn :؛ املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 30ني�سان�/أبريل  ،(C & J Sheet Metal Co. Ltd v. Wenzhou Chenxing Machinery Co. Ltd), (2014) Min Shen Zi No. 266 ،2014حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على
العنوان ،www.caseshare.cn :ت�أييدا لقرار املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية؛  27كانون الأول/دي�سمرب Zhe Shang Wai )2013( ،2013
 ،Zhong Zi No 144حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.ccmt.org.cn :؛ املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 24 ،كانون الأول/دي�سمرب (Egypt ،2012
 ،Elborsh Co. v. Geng Qunying et al.), (2012) Min Shen Zi No. 1402حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.court.gv.cn :نق�ض ًا حلكم املحكمة ال�شعبية العالية
يف هيبي .(2010) Ji Min San Zhong Zi No. 59 ،ومن َّثم ف� َّإن االتفاقية ال ُت�ستبعد ب�سبب اعرتا�ض �أحد الأطراف على انطباقها :املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ،
جمهورية ال�صني ال�شعبية� 20 ،آب�/أغ�سط�س  ،(Grand Resources Group Co. Ltd v. STX Corp.) (2014) Zhe Shang Wai Zhong Zi No. 48 ،2014حكم مدين ،متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.ccmt.org.cn :؛ املحكمة ال�شعبية العالية يف بيجني� 18 ،آذار/مار�س (Beijing Chenguang Huilong Electronic Technology Co. Ltd v. ،2005
 ،Thales Communications (France) Co. Ltd), (2004) Gao Min Zhong Zi No. 576حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.ccmt.org.cn :
()33ولكن انظر الق�ضية التي نظرت فيها حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كنتاكي ال�شرقية ،الواليات املتحدة� 18 ،آذار/مار�س  ،2008يف الإنرتنت على العنوان:
وذ ِكر فيها � َّأن االتفاقية تنطبق على العقود املربمة بني "الأطراف التي تقع �أماكن عملها الرئي�سية يف دول خمتلفة �إذا كانت تلك الدول موقِّعة على
ُ ،www.cisg.law.pace.edu
االتفاقية".
()34لالطِّ الع على �أحكام حديثة من حماكم تط ِّبق االتفاقية مبقت�ضى املادة �( )1( 1أ) ،انظر املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،حزيران/يونيه ،2014
 ،(ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH v. Sinochem International (Overseas) Pte Ltd), (2013) Min Si Zhong Zi No. 35حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.court.gov.cn :؛ املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،ني�سان�/أبريل (C & J Sheet Metal Co. Ltd v. Wenzhou Chenxing ،2014
 ،Machinery Co. Ltd), (2014) Min Shen Zi No. 266حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.court.gov.cn :؛ املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ ،جمهورية
ال�صني ال�شعبية� 20 ،آب�/أغ�سط�س  ،(Grand Resources Group Co. Ltd v. STX Corp.) (2014) Zhe Shang Wai Zhong Zi No. 48 ،2014حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.ccmt.org.cn :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة 21 ،كانون الثاين/يناير  ،2010يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أركان�سو ال�شرقية ،الواليات املتحدة 23 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 17 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا 29 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كا�ساتي ،بلجيكا 19 ،حزيران/
يونيه  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة فوريل� ،إيطاليا� 16 ،شباط/فرباير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 28 ،كانون الثاين/يناير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg.law.pace.edu; Polimeles Protodikio Athinonاليونان( 2009 ،ملف رقم  ،)2009/4505ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا 31 ،كانون الثاين/يناير  ،2002يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ق�ضية كالوت رقم 398
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة ترير� ،أملانيا 7 ،كانون الأول/دي�سمرب Internationales ،2000
[حمكمة اال�ستئناف يف �أورليون ،فرن�سا� 29 ،آذار/مار�س ( ]2001انظر َّ
35 ،2001 ,Handelsrecht؛ ق�ضية كالوت رقم [ 431حمكمة اال�ستئناف الإقليمية ملنطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا 5 ،كانون الأول/دي�سمرب � ،]2000أي�ض ًا يف Recht der internationalen
 381 ،2001 ,Wirtschaftوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 432حمكمة منطقة �شتيندال� ،أملانيا 12 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]2000أي�ض ًا يف ,Internationales Handelsrecht
 30 ،2001وما يلي ذلك؛ املحكمة التجارية يف مونتارغي ،فرن�سا 6 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2000يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.fr :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 428املحكمة العليا،
النم�سا� 7 ،أيلول�/سبتمرب � ،]2000أي�ض ًا يف  42 ،2001 ،Internationales Handelsrechtوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 429املحكمة العليا يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا،
� 30آب�/أغ�سط�س � ،]2000أي�ض ًا يف  383 ،2001 ،Recht der internationalen Wirtschaftوما يلي ذلك؛ املحكمة املدنية االبتدائية ال�ساد�سة ،مدينة تيخوانا ،والية باخا كاليفورنيا،
املك�سيك 14 ،متوز/يوليه  38 ،2001 ,Internationales Handelsrecht ،2000وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 378حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا 12 ،متوز/يوليه ( ]2000انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 427املحكمة العليا ،النم�سا 28 ،ني�سان�/أبريل � ،]2000أي�ض ًا يف  188 ،2000 ,Zeitschrift für Rechtsvergleichungوما يلي ذلك؛
َّ
ق�ضية كالوت رقم [ 426املحكمة العليا ،النم�سا 13 ،ني�سان�/أبريل � ،]2000أي�ض ًا يف 231 ،2000 ,Zeitschrift für Rechtsvergleichung؛ ق�ضية كالوت رقم [ 397حمكمة مقاطعة
نافارا� ،إ�سبانيا� 27 ،آذار/مار�س  12536 ،2000 ،Revista General de Derecho ،]2000وما يلي ذلك؛ انظر ق�ضية كالوت رقم [ 425املحكمة العليا ،النم�سا� 21 ،آذار/مار�س
� ،]2000أي�ض ًا يف  40 ،2001 ,Internationales Handelsrechtوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 424املحكمة العليا ،النم�سا� 9 ،آذار/مار�س � ،]2000أي�ض ًا يف Internationales
 39 ،2001 ,Handelsrechtوما يلي ذلك؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية ملنطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� 28 ،شباط/فرباير  65 ،2001 ,Internationales Handelsrecht ،2000وما يلي
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا 26 ،كانون
ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 395املحكمة العليا� ،إ�سبانيا 28 ،كانون الثاين/يناير ( ]2000انظر َّ
الثاين/يناير  464 ،2000 ،OLG-Report Hamburg ،2000وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 416حمكمة منطقة [والية] ميني�سوتا ،الواليات املتحدة� 9 ،آذار/مار�س ]1999
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 430حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا 3 ،كانون الأول/دي�سمرب � ،]1999أي�ض ًا يف ,Internationales Handelsrecht
(انظر َّ
 25 ،2001وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 359حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س 18 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،]1999أي�ض ًا يف 281 ،2000 ،OLG-Report Koblenz؛
املحكمة العليا ،النم�سا 12 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب 78 ،2000 ،Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،1999؛ ق�ضية كالوت رقم [ 319املحكمة االحتادية� ،أملانيا 3 ،ت�شرين الثاين/
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 313حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا 21 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]1999متاحة يف الإنرتنت �أي�ض ًا على
نوفمرب ( ]1999انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة �شتيندال� ،أملانيا،
(انظر
]
1999
أكتوبر
�
أول/
ل
ا
ت�شرين
21
�سوي�سرا،
ت�سوغ،
كانتون
حمكمة
[
328
رقم
كالوت
ق�ضية
العنوانwww.cisg.fr :؛
َّ
 12ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1999غري من�شورة؛ ق�ضية كالوت رقم [ 332املحكمة العليا لكانتون ريف بازل� ،سوي�سرا 5 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]1999أي�ض ًا يف Schweizerische
 115 ،2000 ,Zeitschrift für europäisches und internationales Rechtوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 341حمكمة العدل العليا يف �أونتاريو ،كندا� 31 ،آب�/أغ�سط�س ]1999
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 423املحكمة العليا ،النم�سا� 27 ،آب�/أغ�سط�س � ،]1999أي�ض ًا يف  31 ،2000 ,Zeitschrift für Rechtsvergleichungوما يلي
(انظر َّ
ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 422املحكمة العليا ،النم�سا 29 ،حزيران/يونيه � ،]1999أي�ض ًا يف  48 ،1999 ,Transportrecht-Internationales Handelsrechtوما يلي ذلك؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 336حمكمة اال�ستئناف يف لوغانو،
كالوت رقم [ 333املحكمة التجارية لكانتون �آرغاو� ،سوي�سرا 11 ،حزيران/يونيه ( ]1999انظر َّ
�سوي�سرا 8 ،حزيران/يونيه  ،]1999انظر �أي�ض ًا 120 ،2000 ،Schweizerische Zeitschrift für europäisches und internationales Recht؛ ق�ضية كالوت رقم [ 315حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 265حتكيم  -هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة الهنغارية ،هنغاريا� 25 ،أيار/
النق�ض ،فرن�سا� 26 ،أيار/مايو ( ]1999انظر َّ
مايو ]1999؛ ق�ضية كالوت رقم [ 314حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا� 21 ،أيار/مايو ]1999؛ املحكمة العليا ،النم�سا� 19 ،آذار/مار�س Zeitschrift für ،1999
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الن�ص الكامل للقرار)؛
33 ،2000 ,Rechtsvergleichung؛ ق�ضية كالوت رقم [ 418حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة لويزيانا ال�شرقية ،الواليات املتحدة� 17 ،أيار/مايو ( ]1999انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ 362حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ناومبورغ� ،أملانيا 27 ،ني�سان�/أبريل  ،]1999انظر �أي�ض ًا 22 ،2000 ,Transportrecht-Internationales Handelsrecht
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 271املحكمة االحتادية،
وما يليه؛ ق�ضية كالوت رقم [ 325املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا 8 ،ني�سان�/أبريل ( ]1999انظر َّ
�أملانيا� 24 ،آذار/مار�س ]1999؛ حمكمة منطقة ت�سفيكاو� ،أملانيا� 19 ،آذار/مار�س  ،1999يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 306املحكمة العليا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 331املحكمة
النم�سا� 11 ،آذار/مار�س ]1999؛ ق�ضية كالوت رقم [ 327حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� 25 ،شباط/فرباير ( ]1999انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 243حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا� 4 ،شباط/فرباير
التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� 10 ،شباط/فرباير ( ]1999انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 293حتكيم  -هيئة هامبورغ للتحكيم الودّي 29 ،كانون الأول /دي�سمرب ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 339حمكمة منطقة
( ]1999انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم  645حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو� ،إيطاليا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب � ،]1998أي�ض ًا
(انظر
]
1998
أيلول�/سبتمرب
� 
24
أملانيا،
ريغين�سبورغ� ،
َّ
يف  112 ،1999 ,Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processualeوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1184جلنة حماية التجارة اخلارجية املك�سيكية ،املك�سيك،
 30ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1998غري من�شورة]؛ ق�ضية كالوت رقم [ 346حمكمة منطقة ماينت�س� ،أملانيا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 270املحكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
االحتادية� ،أملانيا 25 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 248املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 28 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]1998انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم 244
كالوت رقم [ 419حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة 27 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]1998انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 240املحكمة العليا ،النم�سا 15 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]1998؛
[حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا� 4 ،آذار/مار�س ( ]1998انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ 340حمكمة اال�ستئناف الإقليمية ملنطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� 22 ،أيلول�/سبتمرب  ،]1998انظر �أي�ض ًا ،2000 ,Transportrecht-Internationales Handelsrecht
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 263املحكمة
 23وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 252املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� 21 ،أيلول�/سبتمرب( ]1998انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 285حمكمة اال�ستئناف الإقليمية ملنطقة كوبلنت�س� ،أملانيا� 11 ،أيلول/
املحلية يف �أونرتهاينتال� ،سوي�سرا� 16 ،أيلول�/سبتمرب ( ]1998انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة
(انظر
]
1998
أيلول�/سبتمرب
� 
2
أملانيا،
�
�سيلي،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 318
َّ
�سبتمرب ( ]1998انظر َّ
اال�ستئناف الإقليمية يف بامبريغ� ،أملانيا� 19 ،آب�/أغ�سط�س  ،1998يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 644حمكمة النق�ض� ،إيطاليا� 7 ،آب/
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 242حمكمة النق�ض ،فرن�سا،
�أغ�سط�س ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 344حمكمة منطقة �إرفورت� ،أملانيا 29 ،متوز/يوليه ( ]1998انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
(انظر
]
1998
حزيران/يونيه
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 305املحكمة العليا ،النم�سا30 ،
َّ
 16متوز/يوليه ( ]1998انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 222حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة
(انظر
]
1998
حزيران/يونيه
30
�سوي�سرا،
رقم [ 255حمكمة كانتون فاليه،
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 256حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 29 ،حزيران/يونيه ]1998
(انظر
]
1998
حزيران/يونيه
29
املتحدة،
احلادية ع�شرة) ،الواليات
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة العليا ،النم�سا 25 ،حزيران/يونيه  248 ،1999 ,Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،1998وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم 338
(انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 237حتكيم  -معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة
(انظر
]
1998
حزيران/يونيه
23
أملانيا،
�
هام،
ملنطقة
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
[حمكمة
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 290حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا 3 ،حزيران/يونيه ( ]1998انظر
(انظر
]
1998
حزيران/يونيه
5
�ستوكهومل،
يف
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة �آوريت�ش� ،أملانيا8 ،
(انظر
]
1998
أيار/مايو
�
26
أملانيا،
�
يينا،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
[
280
رقم
كالوت
ق�ضية
للقرار)؛
الكامل
الن�ص
َّ
َّ
�أيار/مايو  ،1998يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة النق�ض� ،إيطاليا� 8 ،أيار/مايو ,Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale ،1998
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
 290 ،1999وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 413حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة 6 ،ني�سان�/أبريل ( ]1998انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 245حمكمة اال�ستئناف يف
كالوت رقم [ 272حمكمة اال�ستئناف الإقليمية ملنطقة ت�سفايربوكني� ،أملانيا� 31 ،آذار/مار�س ( ]1998انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 232حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� 11 ،آذار/مار�س ]1998؛ ق�ضية كالوت
باري�س ،فرن�سا� 18 ،آذار/مار�س ( ]1998انظر َّ
رقم [ 421املحكمة العليا ،النم�سا� 10 ،آذار/مار�س � ،]1998أي�ض ًا يف  161 ،1998 ,Zeitschrift für Rechtsvergleichungوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 833املحكمة العليا،
هولندا� 20 ،شباط/فرباير  566 ،1998 ,Nederlands Juristenblad ،]1998وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 269املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 12 ،شباط/فرباير ( ]1998انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،القرار رقم  ،1996/11غري من�شورة؛ حمكمة منطقة بوكينبورغ� ،أملانيا� 3 ،شباط/فرباير  ،1998يف
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛
الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch:؛ ق�ضية كالوت رقم [ 288حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا 28 ،كانون الثاين/يناير ( ]1998انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 297حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
ق�ضية كالوت رقم [ 259حمكمة كانتون فرايبورغ� ،سوي�سرا 23 ،كانون الثاين/يناير ( ]1998انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية يف بيزان�سون ،فرن�سا 19 ،كانون الثاين/يناير  ،1998ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
ميونيخ� ،أملانيا 21 ،كانون الثاين/يناير ( ]1998انظر َّ
الن�ص
(انظر
]
1998
الثاين/يناير
كانون
15
�سوي�سرا،
تي�شينو،
كانتون
يف
اال�ستئناف
حمكمة
[
253
رقم
كالوت
ق�ضية
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
َّ
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 312حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا 14 ،كانون الثاين/يناير ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 257حمكمة كانتون فو� ،سوي�سرا 24 ،كانون الأول/
الن�ص الكامل للقرار)؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 254املحكمة التجارية لكانتون �آرغاو� ،سوي�سرا 19 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]1997انظر َّ
دي�سمرب ( ]1997انظر َّ
املحكمة العليا يف كوملار ،فرن�سا 18 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1997غري من�شورة؛ حمكمة منطقة بريوت� ،أملانيا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1997على العنوانwww.cisg-online.ch :؛
هيئة حتكيم بور�صة املنتجات الزراعية يف فيينا ،القرار رقم  211 ،1988 ،S 2/97، Zeitschrift für Rechtsvergleichungوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 220حمكمة كانتون
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 221املحكمة املدنية لكانتون مدينة بازل� ،سوي�سرا 3 ،كانون الأول/دي�سمرب
نيدفالدين� ،سوي�سرا 3 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]1997انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 295حمكمة
(انظر
]
1997
أول/دي�سمرب
ل
ا
كانون
2
فرن�سا،
النق�ض،
حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 207
َّ
( ]1997انظر َّ
الن�ص
(انظر
]
1997
الثاين/نوفمرب
ت�شرين
3
إ�سبانيا،
�
بر�شلونة،
مقاطعة
حمكمة
[
246
رقم
كالوت
ق�ضية
؛
]
1997
الثاين/نوفمرب
ت�شرين
5
أملانيا،
�
هام،
يف
إقليمية
اال�ستئناف ال
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 219حمكمة كانتون
(انظر
]
1997
أكتوبر
�
أول/
ل
ا
ت�شرين
31
إ�سبانيا،
�
قرطبة،
مقاطعة
حمكمة
[
247
رقم
كالوت
ق�ضية
للقرار)؛
الكامل
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية ،باري�س ،فرن�سا 28 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1997يف الإنرتنت على العنوان:
(انظر
]
1997
أكتوبر
�
أول/
ل
ا
ت�شرين
28
�سوي�سرا،
فاليه،
َّ
www.cisg.fr؛ حمكمة منطقة �إرفورت� ،أملانيا 28 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1997يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 218حمكمة كانتون ت�سوغ،
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة هاغن� ،أملانيا 15 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1997يف الإنرتنت على العنوان:
�سوي�سرا 16 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]1997انظر
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا،
(انظر
]
1998
أكتوبر
�
أول/
ل
ا
ت�شرين
28
�سوي�سرا،
االحتادية،
املحكمة
www.cisg-online.ch؛ ق�ضية كالوت رقم [ 248
َّ
 2ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1998 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1997رقم 103؛ ق�ضية كالوت رقم [ 834املحكمة العليا ،هولندا� 26 ،أيلول�/سبتمرب ،]1997
الن�ص الكامل للقرار)؛
 1762 ،1997 ,Nederlands Juristenbladوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 217املحكمة التجارية لكانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� 26 ،أيلول�/سبتمرب ( ]1997انظر َّ
الن�ص
ق�ضية كالوت رقم [ 345حمكمة منطقة هايلربون� ،أملانيا� 15 ،أيلول�/سبتمرب ]1997؛ ق�ضية كالوت رقم [ 307املحكمة العليا ،النم�سا� 11 ،أيلول�/سبتمرب ( ]1997انظر َّ
الكامل للقرار)؛ املحكمة العليا ،النم�سا� 8 ،أيلول�/سبتمرب  ،1997يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 284حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� 21 ،آب�/أغ�سط�س ( ]1997انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة غوتنغني� ،أملانيا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 216حمكمة كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا� 12 ،آب�/أغ�سط�س ( ]1997انظر َّ
َّ
 31متوز/يوليه  ،1997على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا 24 ،متوز/يوليه ،1998 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1997
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
رقم 125؛ ق�ضية كالوت رقم [ 187حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة 23 ،متوز/يوليه ( ]1997انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا 18 ،متوز/يوليه  ،1997على العنوان:
رقم [ 236املحكمة االحتادية� ،أملانيا 23 ،متوز/يوليه ( ]1997انظر
َّ
www.cisg-online.ch؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا 17 ،متوز/يوليه  ،1998 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1997رقم 107؛ ق�ضية كالوت رقم [ 273حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 287حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا 9 ،متوز/يوليه
اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا 9 ،متوز/يوليه ( ]1997انظر َّ
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الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ،Fovárosi Biróság[ 172
]1997؛ ق�ضية كالوت رقم [ 215املحكمة املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا 3 ،متوز/يوليه ( ]1997انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
(انظر
]
1997
حزيران/يونيه
25
أملانيا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 235املحكمة االحتادية� ،
َّ
هنغاريا 1 ،متوز/يوليه ( ]1997انظر َّ
كالوت رقم [ 230حمكمة اال�ستئناف يف كارلزروهي� ،أملانيا 25 ،حزيران/يونيه ]1997؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا 23 ،حزيران/يونيه  ،1997على العنوان:
www.cisg-online.ch؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا 19 ،حزيران/يونيه  873 ،1997 ,Recht der internationalen Wirtschaft ،1997وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم 239
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة
[املحكمة العليا ،النم�سا 18 ،حزيران/يونيه ]1997؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Fovárosi Biróság[ 173هنغاريا 17 ،حزيران/يونيه ( ]1997انظر َّ
�آرنهيم 17 ،حزيران/يونيه  ،1997 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1997رقم 341؛ حمكمة منطقة بادربورن� ،أملانيا 10 ،حزيران/يونيه  ،1997على العنوان:
www.cisg-online.ch؛ ق�ضية كالوت رقم [ 174حتكيم  -هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة الهنغارية ،هنغاريا� 8 ،أيار/مايو ]1997؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا،
الن�ص
� 6أيار/مايو  ،1997على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 275حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا 24 ،ني�سان�/أبريل ( ]1997انظر َّ
الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة فرانكينتال� ،أملانيا 17 ،ني�سان�/أبريل  ،1997على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 189املحكمة العليا ،النم�سا� 20 ،آذار/
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة ت�سفويل ،هولندا� 5 ،آذار/مار�س  ،1997 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1997رقم 230؛ ق�ضية كالوت
مار�س ( ]1997انظر َّ
الن�ص
رقم [ 261املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� 20 ،شباط/فرباير ]1997؛ ق�ضية كالوت رقم [ 396حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا� 4 ،شباط/فرباير ( ]1997انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ � ،Pretura Torinoإيطاليا،
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 282حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلنت�س� ،أملانيا 31 ،كانون الثاين/يناير ( ]1997انظر َّ
 30كانون الثاين/يناير  982 ،1998 ,Giurisprudenza Italiana ،1997وما يلي ذلك ،على العنوان �أي�ضاwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 192املحكمة العليا
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 311حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا 8 ،كانون الثاين/
لكانتون لو�سرين� ،سوي�سرا 8 ،كانون الثاين/يناير ( ]1997انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية يف
(انظر
]
1996
أول/دي�سمرب
ل
ا
كانون
17
فرن�سا،
النق�ض،
حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 206
َّ
يناير ( ]1997انظر َّ
كورتريك ،بلجيكا 16 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1996يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 268املحكمة االحتادية� ،أملانيا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب ]1996؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا،
الن�ص
 9كانون الأول/دي�سمرب  ،1996على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 229املحكمة االحتادية� ،أملانيا 4 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]1996انظر َّ
الكامل للقرار)؛ حمكمة روتردام ،هولندا 21 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1997 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1996رقم 223؛ حمكمة منطقة كوبلينت�س� ،أملانيا،
 12ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1996على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فيينا ،النم�سا 7 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1996غري من�شورة؛ حمكمة
منطقة هايدلبريغ� ،أملانيا 2 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1996على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� 13 ،أيلول�/سبتمرب  ،1996على
الن�ص الكامل للقرار)؛ق�ضية كالوت
العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 169حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا 11 ،متوز/يوليه ( ]1996انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة بادربورن� ،أملانيا 25 ،حزيران/يونيه ،1996
رقم [ 193املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا 10 ،متوز/يوليه ( ]1996انظر َّ
يونيلك�س؛ حمكمة منطقة بوتروب� ،أملانيا 25 ،حزيران/يونيه  ،1996يونيلك�س؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا 17 ،حزيران/يونيه  ،1996يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم 168
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Fovárosi Biróság[ 143هنغاريا� 21 ،أيار/مايو ]1996؛
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� 21 ،أيار/مايو ( ]1996انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ 204حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا� 15 ،أيار/مايو ]1996؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،القرار رقم  ،1995/56غري
من�شورة؛ حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا 19 ،ني�سان�/أبريل  ،1996يونيلك�س؛ حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا 17 ،ني�سان�/أبريل ,Recht der internationalen Wirtschaft ،1996
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 337حمكمة منطقة
 774 ،1996وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 171املحكمة االحتادية� ،أملانيا 3 ،ني�سان�/أبريل ( ]1996انظر َّ
�ساربروكني� ،أملانيا� 26 ،آذار/مار�س ]1996؛ حمكمة � ،Busto Arsizioإيطاليا 31 ،كانون الأول/دي�سمرب ,Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale ،2001
 ،2003ال�صفحات ( 155-150يونيلك�س) (�إكوادور و�إيطاليا)؛ حمكمة ا�ستئناف ميالنو� ،إيطاليا 23 ،كانون الثاين/يناير Rivista di Diritto Internazionale Privato e ،2001
 1008 ،2001 ,Processualeوما يلي ذلك (فنلندا و�إيطاليا ،م�س�ألة ال تتع ّلق باجلزء الثاين من االتفاقية).
()35م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� 10 ،آذار/مار�س  11 -ني�سان�/أبريل  ،1980الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات
العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،1981 ،ال�صفحة .35
()36لالطِّ الع على حتليل مل�س�ألة ا�ستبعاد االتفاقية ،انظر النبذة ب�ش�أن املادة .6
()37انظر ق�ضية كالوت رقم  ،Østre Landsret[ 309الدامنرك 23 ،ني�سان�/أبريل ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Fovárosi Biróság[ 143هنغاريا� 21 ،أيار/مايو ]1996؛
ق�ضية كالوت رقم [ 228حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا 27 ،متوز/يوليه ]1995؛ هيئة حتكيم غرفة التجارة الدولية ،القرار رقم  ،92/7585يونيلك�س.
()38
وو�سعت كندا ،منذ ان�ضمامها� ،سريان
لدى ان�ضمام كندا لالتفاقية �أعلنت ،عم ًال باملادة َّ � ،93أن االتفاقية �ستكون �سارية يف بع�ض وحداتها الإقليمية ولي�س فيها كلهاَّ .
االتفاقية لي�شمل وحدات �إقليمية حم َّددة مل تكن م�شمولة بان�ضمامها الأ�صلي.
()39انظر املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 15 ،كانون الأول(Hong Kong Yingshun Development Co. Ltd v. Zhejiang 2010،
 ،Zhongda Technology Import Co. Ltd) (2010) Zhe Shang Wai Zhong Zi No. 99حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.court.gov.cn :
()40انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أركن�سا�س ال�شرقية ،الواليات املتحدة 23 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()41لالطِّ الع على حاالت لتطبيق االتفاقية عم ًال باملادة �( )1( 1أ) يف احلاالت التي يكون فيها مكان عمل �أحد الطرفني واقع ًا يف دولة متعاقدة �أعلنت حت ُّفظ ًا مبوجب
املادة  ،95انظر املحكمة االحتادية لأ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا 8 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2010على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ حمكمة النق�ض ،فرن�سا 7 ،ت�شرين الأول/
�أكتوبر  ،2007متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-france.org :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( 2007 ،قرار التحكيم
رقم  ،)CISG/2007/01ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 16 ،شباط/فرباير  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()42انظر ،على �سبيل املثال ،حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة 11 ،كانون الثاين/يناير  ،2011غري من�شورة؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة
والية كاليفورنيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة 21 ،كانون الثاين/يناير  ،2010على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أركن�سا�س ال�شرقية ،الواليات
املتحدة 23 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 29 ،أيار/مايو ،2009
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 26 ،آذار/مار�س  ،2009على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة منطقة كومارنو� ،سلوفاكيا� 12 ،آذار/مار�س  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو
جري�سي ،الواليات املتحدة 7 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2008على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا الغربية ،الواليات املتحدة 25 ،متوز/
يوليه  ،2008متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا� ،سلوفاكيا 19 ،حزيران/يونيه  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة الإقليمية يف زيلينا� ،سلوفاكيا 18 ،حزيران/يونيه  ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة منطقة دولني كوبني� ،سلوفاكيا 17 ،يونيه  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة
ميني�سوتا ،الواليات املتحدة 16 ،حزيران/يونيه  ،2008على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 19 ،أيار/
مايو  ،2008على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ديالوير ،الواليات املتحدة� 9 ،أيار/مايو  ،2008على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة العليا� ،سلوفاكيا 30 ،ني�سان�/أبريل  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كنتاكي
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ال�شرقية ،الواليات املتحدة� 18 ،آذار/مار�س  ،2008على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 945حمكمة منطقة غاالنتا� ،سلوفاكيا 15 ،كانون الأول/دي�سمرب
]2006؛ حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة التا�سعة) ،الواليات املتحدة 8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2007على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة الإقليمية
يف زيلينا� ،سلوفاكيا 25 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 845حمكمة الواليات
املتحدة ملنطقة ميت�شيغان ال�شرقية ،الواليات املتحدة� 28 ،أيلول�/سبتمرب ]2007؛ املحكمة العليا� ،سلوفاكيا 27 ،حزيران/يونيه  ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة نيرتا� ،سلوفاكيا� 9 ،آذار/مار�س  ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 847حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميني�سوتا ،الواليات املتحدة 31 ،كانون الثاين/يناير ]2007؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة،
� 23آب�/أغ�سط�س  ،2006على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة نيرتا� ،سلوفاكيا� 17 ،أيار/مايو  ،2006ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة الإقليمية يف بان�سكا بي�سرتيكا� ،سلوفاكيا� 10 ،أيار/مايو  ،2006ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة منطقة نيرتا� ،سلوفاكيا� 27 ،شباط/فرباير  ،2006ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 946املحكمة
الإقليمية يف براتي�سالفا� ،سلوفاكيا 11 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]2005؛ املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 21 ،أيلول�/سبتمرب (Shunde City Weibang 2005
 ،Furniture Co. Ltd v. Pandas SRL) (2004) Min Si Ti Zi No. 4حكم مدين ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا،
النم�سا 26 ،كانون الثاين/يناير  ،2005ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 609حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة
�إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة 6 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]2003؛ ق�ضية كالوت رقم [ 579حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 10 ،أيار/مايو
]2002؛ ق�ضية كالوت رقم [ 447حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 26 ،آذار/مار�س  ،]2002ق�ضية كالوت رقم [ 578حمكمة الواليات املتحدة
ملنطقة ميت�شيغان الغربية ،الواليات املتحدة 17 ،كانون الأول/دي�سمرب ]2001؛ ق�ضية كالوت رقم [ 433حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شمالية ،الواليات املتحدة،
 27متوز/يوليه  ،]2001ق�ضية كالوت رقم [ 617حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شمالية ،الواليات املتحدة 30 ،كانون الثاين/يناير ]2001؛ ق�ضية كالوت رقم 417
[حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة 7 ،كانون الأول/دي�سمرب ]1999؛ ق�ضية كالوت رقم [ 416حمكمة منطقة [والية] ميني�سوتا ،الواليات املتحدة،
� 9آذار/مار�س ]1999؛ ق�ضية كالوت رقم [ 419حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة 27 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم 222
[حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة 29 ،حزيران/يونيه ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 413حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك
اجلنوبية ،الواليات املتحدة 6 ،ني�سان�/أبريل ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 187حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة 23 ،متوز/يوليه  ،]1997ق�ضية
كالوت رقم [ 138حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة 6 ،كانون الأول/دي�سمرب ]1995؛ ق�ضية كالوت رقم [ 86حمكمة الواليات املتحدة
ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 22 ،أيلول�/سبتمرب ]1994؛ ق�ضية كالوت رقم [ 85حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� 9 ،أيلول/
�سبتمرب ]1994؛ ق�ضية كالوت رقم [ 24حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة اخلام�سة) ،الواليات املتحدة 15 ،حزيران/يونيه ]1993؛ ق�ضية كالوت رقم [ 23حمكمة
الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ،يف  14ني�سان�/أبريل .]1992
()43حمكمة منطقة ترنافا� ،سلوفاكيا� 17 ،أيلول�/سبتمرب  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة نيرتا،
�سلوفاكيا� 29 ،أيار/مايو  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية ،الواليات
املتحدة� 19 ،أيار/مايو  ،2008على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة نيرتا� ،سلوفاكيا 27 ،حزيران/يونيه  ،2006ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة تك�سا�س اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 7 ،شباط/فرباير  ،2006على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  1يف �شنغهاي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 23 ،آذار/مار�س  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
لالطِّ الع على تطبيق لالتفاقية من جانب هيئة حتكيم عم ًال باملادة �( )1( 1أ) على عقد مربم بني طرفني كان مكان عمل كليهما واقعا يف بلد �أعلن حت ُّفظ ًا مبوجب املادة  ،95انظر
ق�ضية كالوت رقم [ 1121جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 3 ،كانون الأول/دي�سمرب ( 2003قرار التحكيم رقم ،)CISG/2003/02
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()44انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة تيني�سي ال�شرقية ،الواليات املتحدة 20 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر (America’s Collectibles Network, Inc. v. Timlly (HK), 2010
) ،746 F. Supp. 2d 914على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة جورجيا ال�شمالية ،الواليات املتحدة 17 ،كانون الأول/دي�سمرب (Innotex 2009
) ،Precision Ltd. v. Horei Image Prods., Inc., 679 F. Supp. 2d 1356على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 958املحكمة االحتادية لأ�سرتاليا� ،سجل
منطقة جنوب �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا 24 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]2008؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1030حمكمة النق�ض ،فرن�سا 2 ،ني�سان�/أبريل ]2008؛ ق�ضية كالوت رقم [ 543املحكمة
العليا ،النم�سا 17 ،كانون الأول/دي�سمرب .]2003
()45حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� 3 ،أيلول�/سبتمرب  ،2008على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()46املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 20 ،متوز/يوليه ،(Zheng Hong Li Ltd. Hong Kong v. Jill Bert Ltd), (1998) Jing Zhong Zi No. 208 1999
حكم مدين ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة ال�شعبية العالية يف بلدية �شنغهاي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 17 ،كانون
الثاين/يناير )2007 (Shanghai Lansheng Real Estate Industrial Co. Ltd et al. v. Shanghai Jinqiao Ruihe Decoration Co. Ltd) (2005) Hu Gao Min Si (Shang
 ،Zhong Zi No. 24حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.ccmt.org.cn :؛ حمكمة ال�شعب العليا ملقاطعة فوجيان ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 15 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،(The Hatchery Fine Arts and Designs Co. v. Quanzhou Kunda Presents Co. Ltd) (2011) Min Min Zhong Zi No. 597 ،2011حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.ccmt.org.cn :؛ املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة غوانغدونغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 22 ،حزيران/يونيه (Possehl (HK) Ltd. v. China Metals & ،2006
 ،Minerals Import and Export Shenzhen Co) (2005) Yue Gao Fa Min Si Zhong Zi No. 293حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.ccmt.org.cn :؛ املحكمة
ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 15 ،كانون الأول/دي�سمرب (Hong Kong Yingshun Development Co. Ltd v. Zhejiang Zhongda ،2010
 ،Technology Import Co. Ltd) (2010) Zhe Shang Wai Zhong Zi No. 99حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.court.gov.cn :
()47م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� 10 ،آذار/مار�س  11 -ني�سان�/أبريل  ،1980الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات
العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،1981 ،ال�صفحة .35
()48لالطِّ الع على ق�ضايا ت�شري �إىل املادة ( )1( 1ب) ،انظر املحكمة العليا يف فيكتوريا� ،أ�سرتاليا 24 ،ني�سان�/أبريل (Playcorp Pty Ltd v. Taiyo Kogyo Ltd) 2003
 ،[2003] VSC 108الفقرات � 236إىل 245؛  ،Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Airesالأرجنتني 7 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2010على العنوان:
www.globalsaleslaw.org؛ حمكمة منطقة بوت�سدام� ،أملانيا 7 ،ني�سان�/أبريل  ،2009على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة
لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ،قرار التحكيم رقم  ،T-8/08ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 631املحكمة العليا
املطبق يف بري�سبني)؛ ق�ضية كالوت رقم Cámara[ 701
لكوينزالند� ،أ�سرتاليا 17( QSC 421 ]2000[ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ])2000اختار طرفان ماليزي و�أ�سرتايل القانون َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 400حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا،
 ،Nacional de Apelaciones en lo Comercialالأرجنتني 24 ،ني�سان�/أبريل ( ]2000انظر َّ
 24ت�شرين الأول�/أكتوبر ]2000؛ ق�ضية كالوت رقم [ 380حمكمة بافيا� ،إيطاليا 29 ،كانون الأول/دي�سمرب � ،]1999أي�ض ًا يف  932 ،2000 ،Corriere giuridicoوما يلي ذلك؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 294حمكمة اال�ستئناف
كالوت رقم [ 348حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]1999انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 251املحكمة التجارية لكانتون زيوريخ� ،سوي�سرا 30 ،ت�شرين
الإقليمية يف بامبريغ� ،أملانيا 13 ،كانون الثاين/يناير ( ]1999انظر َّ
الثاين/نوفمرب ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 274حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا 11 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم ،Østre Landsret[ 309
.

				

اجلزء الأول -نطاق التطبيق و�أحكام عامة	

13

الدامنرك 23 ،ني�سان�/أبريل ]1998؛ حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو� ،إيطاليا� 20 ،آذار/مار�س  170 ،1998 ,Rivista di Diritto Internazionale Privato ،1998وما يلي ذلك؛
الن�ص
ق�ضية كالوت رقم [ 238املحكمة العليا ،النم�سا� 12 ،شباط/فرباير ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 224حمكمة النق�ض ،فرن�سا 27 ،كانون الثاين/يناير ( ]1998انظر َّ
الكامل للقرار)؛ املحكمة العليا ،هولندا 7 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1998 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1997رقم 91؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا،
 6ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1997يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 283حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا 9 ،متوز/يوليه ]1997؛ حمكمة زوتفني ،هولندا� 29 ،أيار/مايو
 ،1997 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1997رقم 110؛ ق�ضية كالوت رقم [ 214املحكمة التجارية لكانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� 5 ،شباط/فرباير ( ]1997انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا 6 ،كانون الثاين/يناير  ،1997يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 205حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا 23 ،ت�شرين
َّ
الأول�/أكتوبر ]1996؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا 9 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1996يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 166هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ،
�أملانيا ،حتكيم 21 ،حزيران/يونيه � ،]1996أي�ض ًا يف  771 ،1996 ,Recht der internationalen Wirtschaftوما يلي ذلك؛ حمكمة لويفاردين ،هولندا 5 ،حزيران/يونيه ،1996
 ،1996 ,Nederlands Internationaal Privaatrechtرقم 404؛ حمكمة منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� 27 ،آذار/مار�س  ،1996على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة
منطقة باد كرويت�سناخ� ،أملانيا� 12 ،آذار/مار�س  ،1996على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 176املحكمة العليا ،النم�سا� 6 ،شباط/فرباير ( ]1996انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة زيغني� ،أملانيا 5 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1995يونيلك�س؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا 8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1995يونيلك�س؛
َّ
حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا 23 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1995على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا 18 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،1995
 1378 ،1995 ,Rechtskundig Weekbladوما يلي ذلك؛ املحكمة التجارية يف نيفيل ،بلجيكا� 19 ،أيلول�/سبتمرب  ،1995يونيلك�س؛ حمكمة �أمليلو ،هولندا� 9 ،آب�/أغ�سط�س ،1995
 ،1995 ,Nederlands Internationaal Privaatrechtرقم 520؛ ق�ضية كالوت رقم [ 276حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا 5 ،متوز/يوليه ( ]1995انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 262كانتون �سنت غالني ،اللجنة الق�ضائية ملنطقة �أوبرراينتال� ،سوي�سرا 30 ،حزيران/يونيه ( ]1995انظر َّ
َّ
حمكمة منطقة كا�سل� ،أملانيا 22 ،حزيران/يونيه  ،1995يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 152حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا 26 ،ني�سان�/أبريل ]1995؛ حمكمة منطقة
فانغني� ،أملانيا� 8 ،آذار/مار�س  ،1995يونيلك�س؛ حمكمة ت�سفويل ،هولندا� 1 ،آذار/مار�س  ،1996 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1995رقم 95؛ حمكمة ميدلبورغ،
هولندا 25 ،كانون الثاين/يناير  ،1996 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1995رقم 127؛ ق�ضية كالوت رقم [ 155حمكمة النق�ض ،فرن�سا 4 ،كانون الثاين/يناير
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة ماين� ،أملانيا� 6 ،أيلول�/سبتمرب  ،1994على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا� 25 ،آب/
( ]1995انظر َّ
�أغ�سط�س  ،1994يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 302هيئة حتكيم غرفة التجارة الدولية ،القرار رقم ]7660/JK؛ ق�ضية كالوت رقم [ 93حتكيم  -هيئة التحكيم الدويل التابعة
لغرفة التجارة وال�صناعة االحتادية  -فيينا 15 ،حزيران/يونيه ]1994؛ ق�ضية كالوت رقم [ 94حتكيم  -هيئة التحكيم الدويل التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة االحتادية  -فيينا،
 15حزيران/يونيه ]1994؛ ق�ضية كالوت رقم [ 92حتكيم  -حمكمة خم�ص�صة 19 ،ني�سان�/أبريل ]1994؛ ق�ضية كالوت رقم [ 120حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 81حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� 10 ،شباط/فرباير ]1994؛ ق�ضية كالوت
� 22شباط/فرباير ( ]1994انظر َّ
رقم [ 80حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف برلني� ،أملانيا 24 ،كانون الثاين/يناير ]1994؛ ق�ضية كالوت رقم [ 100حمكمة �آرنهيم ،هولندا 30 ،كانون الأول/دي�سمرب ]1993؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 281حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
كالوت رقم [ 156حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا 10 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]1993انظر َّ
ملنطقة كوبلنت�س� ،أملانيا� 17 ،أيلول�/سبتمرب ]1993؛ ق�ضية كالوت رقم [ 49حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا 2 ،متوز/يوليه ]1993؛ ق�ضية كالوت رقم [ 25حمكمة
اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا 16 ،حزيران/يونيه ]1993؛ ق�ضية كالوت رقم [ 201حمكمة منطقة الوفني يف كانتون برين� ،سوي�سرا� 7 ،أيار/مايو ]1993؛ ق�ضية كالوت رقم 310
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� 12 ،آذار/مار�س ]1993؛ ق�ضية كالوت رقم [ 99حمكمة �آرنهيم ،هولندا� 25 ،شباط/فرباير ]1993؛ ق�ضية كالوت رقم 292
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 48حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
[حمكمة اال�ستئناف يف �ساربروكني� ،أملانيا 13 ،كانون الثاين/يناير ( ]1993انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
(انظر
]
1992
أول/دي�سمرب
ل
ا
كانون
21
�سوي�سرا،
بازل،
�أملانيا 8 ،كانون الثاين/يناير ]1993؛ ق�ضية كالوت رقم [ 95املحكمة املدنية ملدينة
َّ
رقم [ 317حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كارلزروهي� ،أملانيا 20 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]1992؛ ق�ضية كالوت رقم [ 227حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� 22 ،أيلول/
الن�ص
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 56كانتون تي�شينو� ،Pretore di Locarno-Campagna ،سوي�سرا 27 ،ني�سان�/أبريل ( ]1992انظر َّ
�سبتمرب ( ]1992انظر َّ
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 158حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا 22 ،ني�سان�/أبريل ]1992؛ ق�ضية كالوت رقم [ 98حمكمة رورموند ،هولندا 19 ،كانون الأول/
دي�سمرب ]1991؛ ق�ضية كالوت رقم [ 55كانتون تي�شينو� ،Pretore di Locarno-Campagna ،سوي�سرا  16كانون الأول/دي�سمرب  ،1991امل�شار �إليها باعتبارها م�ؤ َّرخة يف  15كانون
الأول/دي�سمرب  1991يف ق�ضية كالوت رقم ]55؛ ق�ضية كالوت رقم [ 316حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� 27 ،أيلول�/سبتمرب ]1991؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2حمكمة
الن�ص الكامل للقرار).
اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� 17 ،أيلول�/سبتمرب ( ]1991انظر َّ
()49انظر ق�ضية كالوت رقم [ 378حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا 12 ،متوز/يوليه ]2000
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
َّ
()50
ن�ص هذه االتفاقية ،انظر  9 ،Official Journal L 266ت�شرين الأول�/أكتوبر  1 ،1980وما يلي ذلك.
لالطِّ الع على ِّ
()51انظر املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 11 ،أيار/مايو  ،2010على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1017حمكمة ا�ستئناف بوروب ،غان ،بلجيكا� 15 ،أيار/
مايو  ،]2002متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 409حمكمة منطقة كا�سيل� ،أملانيا� 15 ،شباط/فرباير ( ]1996انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة حتكيم غرفة التجارة الدولية ،القرار رقم  1019 ،1996 ,Journal du droit international ،95/8324وما يلي ذلك؛ حمكمة غرافينهيغ ،هولندا،
َّ
 7حزيران/يونيه  ،1995 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1995رقم 524؛ ق�ضية كالوت رقم [ 48حمكمة اال�ستئناف الإقليمية ملنطقة دو�سلدورف� ،أملانيا 8 ،كانون
الثاين/يناير ]1993؛ ق�ضية كالوت رقم [ 281حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� 17 ،أيلول�/سبتمرب .]1993
()52انظر املادة  3من اتفاقية روما:
" -1يخ�ضع العقد حلكم القانون الذي يختاره الطرفان .ويجب �أن يعبرَّ عن االختيار �أو يبينَّ بقدر معقول من اليقني ب�شروط العقد �أو ظروف الق�ضية .وميكن
للطرفني باختيارهما �أن ينتقيا القانون املنطبق على العقد ب�أكمله �أو على جزء منه فقط.
 -2للطرفني �أن ي َّتفقا يف � ِّأي وقت على �إخ�ضاع العقد �إىل قانون خمتلف عن ذلك الذي يحكمه يف ال�سابق� ،سواء كان ذلك نتيجة اختيار م�سبق مبوجب هذه املادة �أو
يتم بعد �إبرام العقد ال�ضرر ب�صالحيته الر�سمية مبوجب �أحكام املادة � 9أو ي�ؤثِّر ب�صورة
نتيجة �أحكام �أخرى لهذه االتفاقية .ويجب �أ َّال ُيلحق � ُّأي تغيري للقانون َّ
املطبق ُّ
معاك�سة على حقوق الأطراف الثالثة.
َّ �  -3إن كون الطرفني قد اختارا قانون ًا �أجنب ًّيا� ،سواء �أكان م�صحوب ًا باختيار حمكمة �أجنبية �أم ال ،وحيث ترتبط كل العنا�صر الأخرى ذات ال�صلة بالو�ضع يف وقت
وت�سمى فيما يلي "القواعد الإلزامية".
االختيار ببلد واحد فقط ،يجب �أ َّال ُيلحق ال�ضرر بتطبيق �أحكام قانون ذلك البلد الذي ال ميكن االنتقا�ص منه بوا�سطة العقدَّ ،
َّ �  -4إن وجود موافقة الطرفني على اختيار القانون املنطبق و�صالحيته يتح َّدد مبا ين�سجم مع �أحكام املواد  8و 9و".11
()53اتفاقية الهاي لعام  1955املتعلِّقة بالقانون املنطبق على البيع الدويل للب�ضائع.510 U.N.T.S. 149, No. 7411 (1964) ،
()54
امل�سمى من قبل الأطراف املتعاقدة .ويجب �أن ترد هذه الت�سمية يف �شرط �صريح� ،أو تنتج عن
انظر املادة  2من اتفاقية الهاي" :يخ�ضع البيع حلكم القانون املحلي للبلد َّ
�أحكام هذا العقد ب�شكل ال لب�س فيهَّ � .إن ال�شروط التي ت�ؤثَّر على موافقة الأطراف على القانون الذي �أعلن انطباقه تتح َّدد بهذا القانون".
()55
يقره الق�ضاة على �أ�سا�س املادة  2من اتفاقية الهاي لعام  ،1955انظر
لالطِّ الع على ق�ضايا ُّ
تطبق فيها اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع مبقت�ضى اختيار قانون ُّ
املحكمة التجارية يف بروك�سل ،بلجيكا 13 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1992يونيلك�س.
()56انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ 720معهد التحكيم الهولندي ،قرار حتكيم 15 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]2002
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

()57لالطِّ الع على ق�ضايا ت�شري �إىل عبارة "الأوثق �صلة" ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ 81حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� 10 ،شباط/فرباير ( ]1994انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا� 25 ،آب�/أغ�سط�س  ،1994يونيلك�س؛ حمكمة رورموند ،هولندا� 6 ،أيار/مايو  ،1993يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم 316
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� 27 ،أيلول�/سبتمرب ( ]1991انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
ماين� ،أملانيا 13 ،حزيران/يونيه ( ]1991انظر َّ
()58لالطِّ الع على ق�ضايا ت�شري �صراحة �إىل � َّأن البائع هو الطرف الذي عليه �أن يقوم بالأداء املم ِّيز ،انظر حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� 24 ،آذار/مار�س ،1998
يونيلك�س؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� 6 ،أيار/مايو  ،1997على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة �أم�سرتدام ،هولندا 5 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،1994
الن�ص
 ،1995 ،Nederlands Internationaal Privaatrechtرقم 231؛ ق�ضية كالوت رقم [ 81حمكمة اال�ستئناف يف دو�سلدورف� ،أملانيا� 10 ،شباط/فرباير ( ]1994انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 6حمكمة
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 310حمكمة اال�ستئناف يف دو�سلدورف� ،أملانيا� 12 ،آذار/مار�س ( ]1993انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� 2 ،أيار/مايو  ،1990على العنوان:
منطقة فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� 16 ،أيلول�/سبتمرب ( ]1991انظر َّ
.www.cisg-online.ch
()59لالطِّ الع على ق�ضايا تط ِّبق االتفاقية على �أ�سا�س االفرتا�ض امل�شار �إليه يف الن�ص ،انظر ،مثالً ،حمكمة اال�ستئناف يف مون�س ،بلجيكا� 8 ،آذار/مار�س  ،2001يونيلك�س؛
حمكمة منطقة باد كرويت�سناخ� ،أملانيا� 12 ،آذار/مار�س  ،1996على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا 6 ،متوز/يوليه  ،1994يونيلك�س؛
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ 50حمكمة منطقة بادن-بادن� ،أملانيا� 14 ،آب�/أغ�سط�س ( ]1991انظر َّ
()60انظر حمكمة ها�سيلت ،بلجيكا 9 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1996يونيلك�س؛ حمكمة ها�سيلت ،بلجيكا 8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1995يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم 152
[حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا 26 ،ني�سان�/أبريل ]1995؛ حمكمة ها�سيلت 18 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  1378 ،1995 ،Rechtskundig Weekblad ،1996وما يلي ذلك؛
املحكمة التجارية يف بروك�سل ،بلجيكا 5 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1994يونيلك�س؛ حمكمة كانتون فو والي�س� ،سوي�سرا 6 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1993يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم 201
[حمكمة منطقة الوفني يف كانتون برين� ،سوي�سرا� 7 ،أيار/مايو ]1993؛ ق�ضية كالوت رقم [ 56كانتون تي�شينو� ،Pretore di Locarno-Campagna ،سوي�سرا 27 ،ني�سان�/أبريل
الن�ص الكامل للقرار).
( ]1992انظر َّ
()61حمكمة النق�ض ،فرن�سا 26 ،حزيران/يونيه  ،2001على العنوانwww.cisg.fr :؛ حمكمة فريونا� ،إيطاليا 19 ،كانون الأول/دي�سمرب Rivista Veronese di ،1997
 22 ،1998 ،Giurisprudenza Economica e dell’Impresaوما يلي ذلك.
()62م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� 10 ،آذار/مار�س  11 -ني�سان�/أبريل  ،1980الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات
العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،1981 ،ال�صفحة .613
()63حتى الآن� ،أعلنت الدول التالية حت ُّفظها على املادة  :95جمهورية ال�صني ال�شعبية ،اجلمهورية الت�شيكية� ،سانت فن�سنت وغرينادين� ،سنغافورة� ،سلوفاكيا ،الواليات املتحدة
الأمريكية .و�أعلنت كندا عند ان�ضمامها �إىل االتفاقية حت ُّفظ ًا مبوجب املادة  95فيما يتعلَّق مبقاطعة واحدة – هي كولومبيا الربيطانية – ولكنها �سحبت ذلك الإعالن الحقاً .و�أعلنت
�أملانيا �أنها لن تط ِّبق املادة ( )1( 1ب) فيما يتعلَّق ب� ِّأي دولة �أعلنت �أنها لن تط ِّبق املادة ( )1( 1ب).
()64انظر �أعاله الفقرة الفرعية .12
()65انظر �أعاله الفقرة الفرعية  9وما يليها.
()66
خم�ص�صة ،الدامنرك 10 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]2000
انظر ق�ضية كالوت رقم [ 999هيئة حتكيم َّ
()67انظر املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا 16 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1996يونيلك�س؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا 9 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1996يونيلك�س؛
املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا 8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1995يونيلك�س؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا 18 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر Rechtskundig ،1995
 1378 ،1995 ،Weekbladوما يلي ذلك؛ املحكمة التجارية يف نيفيل ،بلجيكا� 19 ،أيلول�/سبتمرب  ،1995يونيلك�س؛ املحكمة التجارية يف بروك�سل ،بلجيكا 5 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،1994يونيلك�س؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� 16 ،آذار/مار�س  ،1994يونيلك�س؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� 23 ،شباط/فرباير  ،1994يونيلك�س؛ املحكمة
التجارية يف بروك�سل ،بلجيكا 13 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،1992 ،يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 98حمكمة رورموند ،هولندا 19 ،كانون الأول/دي�سمرب ]1991؛ حمكمة منطقة
لودفيغ�سبورغ� ،أملانيا 21 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1990على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 5حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� 26 ،أيلول�/سبتمرب ]1990؛
حمكمة دوردريخت ،هولندا 21 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1991،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1990رقم 159؛ حمكمة منطقة هيلدي�سهامي� ،أملانيا 20 ،متوز/يوليه
 ،1990على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� 2 ،أيار/مايو  ،1990على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 7حمكمة
منطقة �أولدينبريغ �إن هول�شتاين� ،أملانيا 24 ،ني�سان�/أبريل ]1990؛ ق�ضية كالوت رقم [ 46حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا 3 ،ني�سان�/أبريل ]1990؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
كوبلينت�س� ،أملانيا� 23 ،شباط/فرباير  316 ،1990 ،Recht der internationalen Wirtschaft ،1990وما يلي ذلك؛ حمكمة �ألكمار ،هولندا� 8 ،شباط/فرباير Nederlands ،1990
 ،1990 ،Internationaal Privaatrechtرقم 460؛ حمكمة �ألكمار ،هولندا 30 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1989رقم 289؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 4حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� 31 ،آب�/أغ�سط�س ]1989؛ ق�ضية كالوت رقم [ 3حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا 3 ،متوز/يوليه .]1989
()68لالطِّ الع على هذه املقولة ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1021هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ،قرار التحكيم امل�ؤ َّرخ  15متوز/
يوليه ( 2008ق�ضية ب�ش�أن معدات لتعبئة احلليب) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()69انظر ق�ضية كالوت رقم [ 867حمكمة فوريل� ،إيطاليا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ 916املحكمة التجارية العليا ،كرواتيا 19 ،كانون الأول/دي�سمرب ]2006؛ ق�ضية كالوت رقم [ 651حمكمة بادوفا� ،إيطاليا 11 ،كانون الثاين/يناير ]2005
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة كانتون �شافهاوزين،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 608حمكمة رمييني� ،إيطاليا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]2002انظر َّ
(انظر َّ
�سوي�سرا� 25 ،شباط/فرباير  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 480حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا،
الن�ص الكامل للقرار).
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 106املحكمة العليا ،النم�سا 10 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]1994انظر َّ
 12حزيران/يونيه ( ]2001انظر َّ
()70ب�ش�أن احلاجة �إىل تعريف مفهوم "البيع" تعريف ًا م�ستقالًّ ،انظر ،على �سبيل املثال ،حمكمة فوريل� ،إيطاليا� 16 ،شباط/فرباير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()71انظر حمكمة فوريل� ،إيطاليا� 16 ،شباط/فرباير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 867حمكمة
فوريل� ،إيطاليا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 916املحكمة التجارية
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة بادوفا،
العليا ،كرواتيا 19 ،كانون الأول/دي�سمرب ]2006؛ ق�ضية كالوت رقم [ 651حمكمة بادوفا� ،إيطاليا 11 ،كانون الثاين/يناير ( ]2005انظر َّ
�إيطاليا� 25 ،شباط/فرباير  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 608حمكمة رمييني� ،إيطاليا 26 ،ت�شرين
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� 25 ،شباط/فرباير  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الثاين/نوفمرب ( ]2002انظر َّ
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة روتردام ،هولندا 1 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2002 ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،2001رقم 114؛ حمكمة كانتون فود ،
�سوي�سرا� 11 ،آذار/مار�س  ،1996يونيلك�س.
()72ب�ش�أن هذا التعريف ،انظر حمكمة فوريل� ،إيطاليا� 16 ،شباط/فرباير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
كانتون فاليه� ،سوي�سرا 28 ،كانون الثاين/يناير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 867حمكمة فوريل،
�إيطاليا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 651حمكمة بادوفا� ،إيطاليا،
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الن�ص الكامل للقرار)؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 608حمكمة رمييني� ،إيطاليا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]2002انظر َّ
 11كانون الثاين/يناير ( ]2005انظر َّ
حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� 25 ،شباط/فرباير  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 480حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 106املحكمة العليا ،النم�سا 10 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]1994انظر
اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا 12 ،حزيران/يونيه ( ]2001انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) .لالطِّ الع على �إ�شارة �إىل التزام امل�شرتي املذكور يف التعريف الوارد يف الن�ص ،انظر املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� 2 ،أيار/مايو  ،1995على العنوان:
َّ
.www.law.kuleuven.be
()73
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ 328حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا 21 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]1999انظر َّ
()74املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 28 ،أيار/مايو ( CISG-online No. 2513 =184 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2014بيع  20م�ضمار ًا للبولينغ مع التزام البائع
وطبقت مبوجب املادة  8من اتفاقية البيع قاعدة "تف�سري الوثيقة جتاه
ت�صرف ًا"َّ ،
ب�إعادة ال�شراء ما مل " َّ
يت�صرف" امل�شرتي يف امل�ضامري؛ واعتربت ت�أجري امل�ضامري لطرف ثالث " ُّ
من�شئها ب�أقلِّ التفا�سري مالءمة له")؛ وعلى النقي�ض من هذا القرار ،خل�صت املحكمة العليا ملنطقة كولونيا يف  21ت�شرين الثاين/نوفمرب ،Internationales Handelsrecht ،2012
املت�ضمن يف ت�سوية ق�ضائية ب�ش�أن عملية بيع يف �إطار اتفاقية البيع.
� ، CISG-online No. 2401 =140 ،2014إىل � َّأن اتفاقية البيع ال تنطبق على التزام �إعادة ال�شراء
َّ
ً
()75انظر ق�ضية كالوت رقم [ 293هيئة هامبورغ للتحكيم الو ِّدي� ،أملانيا 29 ،كانون الأول /دي�سمرب  ،]1998و�أي�ضا يف 337 ،2001 ،Internationales Handelsrecht؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 251املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا 30 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 238املحكمة العليا ،النم�سا� 12 ،شباط/فرباير ]1998؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة
ق�ضية كالوت رقم [ 166حتكيم  -هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� 21 ،آذار/مار�س 21 ،حزيران/يونيه ( ]1996انظر َّ
منطقة �إيلفانغني� ،أملانيا� 21 ،آب�/أغ�سط�س  ،1995غري من�شورة؛ ق�ضية كالوت رقم [ 154حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا� 22 ،شباط/فرباير .]1995
()76
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 261املحكمة املحلية يف �سان،
انظر ق�ضية كالوت رقم [ 269املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 12 ،شباط/فرباير ( ]1998انظر َّ
�سوي�سرا� 20 ،شباط/فرباير .]1997
()77انظر ق�ضية كالوت رقم [ 297حمكمة اال�ستئناف يف ميونيخ� ،أملانيا 21 ،كانون الثاين/يناير ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 133حمكمة اال�ستئناف يف ميونيخ� ،أملانيا،
� 8شباط/فرباير ]1995؛ ق�ضية كالوت رقم [ 303هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( 1994 ،قرار التحكيم رقم ،Journal du droit international ،])1994 ،7331
 1001 ،1995وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 5حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� 26 ،أيلول�/سبتمرب .]1990
()78انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أريزونا 16 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،(Adonia Holding GmbH v. Adonia Organics LLC) 2014متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف ران�س ،فرن�سا 30 ،ني�سان�/أبريل  ،2013متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-france.org :؛ هيئة
التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ،قرار التحكيم امل�ؤ َّرخ  28كانون الثاين/يناير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية العليا يف بلغراد� ،صربيا 22 ،ني�سان�/أبريل  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ،قرار التحكيم رقم  T-25/06يف  13ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1492حمكمة النق�ض ،فرن�سا� 20 ،شباط/فرباير ]2007؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا
ال�شرقية ،الواليات املتحدة 13 ،ني�سان�/أبريل  ،2004على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 695حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�شرقية،
الواليات املتحدة� 29 ،آذار/مار�س ]2004؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا ،قرار التحكيم يف الق�ضية رقم  ،11849على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا 23 ،ني�سان�/أبريل  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 420حمكمة
الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة� 29 ،آب�/أغ�سط�س ]2000؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا 27 ،ني�سان�/أبريل Nederlands Internationaal ،1999
 ،1999 ،Privaatrechtرقم  ،245متاح على يونيلك�س؛  ،Rechtsbank’s-Gravenhageهولندا 2 ،متوز/يوليه ،1999 ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1997
الن�ص الكامل للقرار)؛
رقم  ،80-78 ،68متاح على يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 297حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا 21 ،كانون الثاين/يناير ( ]1998انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ 295حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا 5 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]1997؛ ق�ضية كالوت رقم [ 273حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 169حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا 11 ،متوز/يوليه ]1996؛ ق�ضية كالوت رقم 126
 9متوز/يوليه ( ]1997انظر َّ
الن�ص
[ ،Fovárosi Biróságهنغاريا� 19 ،آذار/مار�س  ،]1996ق�ضية كالوت رقم [ 281حمكمة اال�ستئناف الإقليمية ملنطقة كوبلنت�س� ،أملانيا� 17 ،أيلول�/سبتمرب ( ]1993انظر َّ
طبقت بع�ض املحاكم اتفاقية البيع على اتفاق
الكامل للقرار)؛ حمكمة �أم�سرتدام ،هولندا 16 ،متوز/يوليه  ،1992 ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1992رقم َّ .420
توزيع :انظر هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا ،قرار التحكيم يف الق�ضية رقم  ،11849متاح على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 379حمكمة
النق�ض� ،إيطاليا 14 ،كانون الأول/دي�سمرب  .]1999لالطِّ الع على ق�ضية �أثريت امل�س�ألة فيها ولكن مل حت�سم ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ 187حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك
اجلنوبية ،الواليات املتحدة 23 ،متوز/يوليه  .]1997انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ 480حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا 12 ،حزيران/يونيه "( ]2001اتفاق التعاون" الذي
كان مطلوب ًا مبقت�ضاه من مو ِّرد �أن ي�سلِّم �إىل امل�شرتي ما ال يقل عن  20 000غطاء ملك ِّيفات هواء �شاحنات ،مع �إمكانية �إ�ضافة كميات �أخرى رهن ًا باحتياجات عميل امل�شرتي ،هو عقد
بيع حتكمه اتفاقية البيع؛ فالعنوان الذي اختاره الطرفان التفاقهما ال ي�شكِّل التزاماً ،وكون الكمية ميكن �أن تزاد �إىل ما يفوق املبلغ املذكور  -رهن ًا باحتياجات عميل امل�شرتي  -ال
ويحدد الب�ضائع بدقة وطريقة ح�ساب ال�سعر ،وي�ضع ح ًّدا �أدنى لكمية الب�ضائع التي ينبغي �أن ي�سلِّمها البائع ،وينطوي
مينع تطبيق االتفاقية؛ وي�س ِّمي العقد الطرفني بائع ًا وم�شرتياًِّ ،
�ضمن ًا على التزام على امل�شرتي ب�أن يقوم بالت�سلُّم ،ولذلك هو "عقد لبيع ب�ضائع" لأغرا�ض تطبيق االتفاقية).
()79انظر املحكمة العليا جلمهورية ال�صني ال�شعبية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 21 ،أيلول�/سبتمرب (Shunde City Weibang Furniture Co. Ltd v. Pandas SRL), ،2005
 ،(2004) Min Si Ti Zi No. 4حكم مدين ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :ولكن انظر هيئة حتكيم الغرفة التجارية الدولية،
(يقرر � َّأن اتفاق ًا �إطار ًّيا حمكوم باتفاقية البيع)؛ ق�ضية كالوت
فرن�سا ،قرار التحكيم رقم  ،12713ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانِّ www.cisg.law.pace.edu :
ً
ين�ص
العقد
أن
ل
البيع،
باتفاقية
حمكوم
ا
ي
إطار
�
ا
اتفاق
أن
�
َّ
(يقرر َّ
ًّ
رقم [ 630هيئة حتكيم غرفة التجارة الدولية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ،متوز/يوليه ( 1999قرار التحكيم رقم ِّ ])9448
ُّ
الن�ص الكامل للقرار).
على عمليات بيع وت�سليم يف امل�ستقبل) (انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
1997
الثاين/يناير
كانون
8
�سوي�سرا،
لو�سرين،
لكانتون
()80ق�ضية كالوت رقم [ 192املحكمة العليا
َّ
()81انظر حمكمة اال�ستئناف يف ران�س ،فرن�سا 30 ،ني�سان�/أبريل  ،2013متاح بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-france.org :؛ هيئة التحكيم املعنية
بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ،قرار التحكيم رقم  T-8/08يف  28كانون الثاين/يناير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ،قرار التحكيم رقم  T-25/06يف  13ت�شرين الثاين/نوفمرب ،2007
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1492حمكمة النق�ض ،فرن�سا� 20 ،شباط/فرباير ]2007؛ حمكمة الواليات
املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة 13 ،ني�سان�/أبريل  ،2004على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 695حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة
بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة� 29 ،آذار/مار�س ]2004؛ حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا 23 ،ني�سان�/أبريل  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ قرار حتكيم هيئة حتكيم غرفة التجارة الدولية ،ميالنو� ،إيطاليا ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1998قرار التحكيم رقم  ،8908يف ICC International
 ،Court of Arbitration Bulletinاملجلَّد  ،10الرقم  ،2ال�صفحات ( 87-83خريف عام  ،)1999متاح على يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 295حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام،
الن�ص الكامل للقرار)؛ قرار حتكيم
�أملانيا 5 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]1997؛ ق�ضية كالوت رقم [ 273حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا 9 ،متوز/يوليه ( ]1997انظر َّ
هيئة حتكيم غرفة التجارة الدولية يف عام  ،1997باري�س 23 ،كانون الثاين/يناير  ،1997رقم  ،8611/HV/JKمتاح على يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 169حمكمة اال�ستئناف يف
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دو�سلدورف� ،أملانيا 11 ،متوز/يوليه  ،]1996ق�ضية كالوت رقم [ 204حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا� 15 ،أيار/مايو ]1996؛ ق�ضية كالوت رقم [ 281حمكمة اال�ستئناف
الن�ص الكامل للقرار).
الإقليمية ملنطقة كوبلنت�س� ،أملانيا� 17 ،أيلول�/سبتمرب ( ]1993انظر َّ
()82
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ 281حمكمة اال�ستئناف الإقليمية ملنطقة كوبلنت�س� ،أملانيا� 17 ،أيلول�/سبتمرب ( ]1993انظر َّ
()83انظر ق�ضية كالوت رقم [ 192حمكمة اال�ستئناف يف كانتون لو�سرين� ،سوي�سرا 8 ،كانون الثاين/يناير .]1997
()84انظر هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 9 ،آذار/مار�س  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم االحتادية ملنطقة مو�سكو ،االحتاد الرو�سي� 26 ،أيار/مايو  ،2003ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()85هيئة التحكيم التجاري الدويل يف الغرفة التجارية الأوكرانية� ،أوكرانيا 10 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2003ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
2002
متوز/يوليه
9
�سوي�سرا،
زيوريخ،
التجارية،
املحكمة
[
881
()86ق�ضية كالوت رقم
َّ
()87انظر هيئة التحكيم االحتادية ملنطقة مو�سكو ،رقم � 26 ،KG-A40/3225-03أيار/مايو .2003
()88انظر النبذة ب�ش�أن الفقرة  2من املادة .7
()89انظر حمكمة فوريل� ،إيطاليا� 16 ،شباط/فرباير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا،
� 25شباط/فرباير  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 608حمكمة رمييني� ،إيطاليا 26 ،نوفمرب ]2002
الن�ص الكامل للقرار).
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 152حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا 26 ،ني�سان�/أبريل ( ]1995انظر َّ
(انظر َّ
()90انظر حمكمة فوريل� ،إيطاليا� 16 ،شباط/فرباير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 867حمكمة
فوريل� ،إيطاليا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 651حمكمة بادوفا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 25 ،شباط/فرباير  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
�إيطاليا 11 ،كانون الثاين/يناير ( ]2005انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 328حمكمة
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 608حمكمة رمييني� ،إيطاليا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]2002انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 380حمكمة بافيا� ،إيطاليا 29 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]1999انظر
كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا 21 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]1999انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 122حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 168حمكمة اال�ستئناف يف كولونيا� ،أملانيا� 21 ،أيار/مايو ( ]1996انظر َّ
َّ
الن�ص الكامل للقرار).
اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� 26 ،آب�/أغ�سط�س ]1994؛ ق�ضية كالوت رقم [ 106املحكمة العليا ،النم�سا 10 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]1994انظر َّ
()91حمكمة فوريل� ،إيطاليا� 16 ،شباط/فرباير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 867حمكمة
فوريل� ،إيطاليا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()92انظر ق�ضية كالوت رقم [ 176املحكمة العليا ،النم�سا� 6 ،شباط/فرباير ( ]1996تطبيق االتفاقية على البيع الدويل لغاز الربوبان).
()93انظر حمكمة فوريل� ،إيطاليا� 16 ،شباط/فرباير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 867حمكمة
فوريل� ،إيطاليا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 168حمكمة اال�ستئناف
(�سيارة م�ستعملة)؛ حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا 16 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1995غري من�شورة.
الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� 21 ،أيار/مايو َّ ]1996
()94انظر حمكمة فوريل� ،إيطاليا� 16 ،شباط/فرباير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 867
[حمكمة فوريل� ،إيطاليا 11 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 992
[ ،Rettin i Københavenالدامنرك 19 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]2007ح�صان �سي�سي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 651حمكمة بادوفا� ،إيطاليا 11 ،كانون الثاين/يناير ]2005
الن�ص الكامل للقرار) (كتاكيت)؛ حمكمة منطقة �شلي�سفيغ-هول�شتاين� ،أملانيا 29 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
(انظر َّ
(www.cisg.law.pace.eduح�صان)؛ حمكمة منطقة فلين�سبورغ� ،أملانيا 19 ،كانون الثاين/يناير  ،2001ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
حية)؛ ق�ضية كالوت رقم 312
حية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 280حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف يينا� ،أملانيا� 26 ،أيار/مايو �( ]1998أ�سماك َّ
( www.cisg.law.pace.eduخراف َّ
[حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا 14 ،كانون الثاين/يناير ( ]1998فيلة �سريك) .قارن بق�ضية كالوت رقم [ 106املحكمة العليا ،النم�سا 10 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]1994
(فراء حيوان ال�شين�شيال)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 100حمكمة �آرنهيم ،هولندا 30 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]1993حمالن ح ّية).
()95املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 16 ،متوز/يوليه .CISG-online No. 2371 = 99 ،2014 ,Internationales Handelsrecht ،2012
()96حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 2 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()97انظر ق�ضية كالوت رقم [ 161حتكيم  -هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة الهنغارية ،هنغاريا 20 ،كانون الأول/دي�سمرب .]1993
()98
الن�ص الكامل للقرار).
انظر ق�ضية كالوت رقم [ 378حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا 12 ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
()99انظر ق�ضية كالوت رقم [ 122حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� 26 ،آب�/أغ�سط�س .]1994
()100
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ 281حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� 17 ،أيلول�/سبتمرب ( ]1993انظر َّ
()101انظر حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� 29 ،أيار/مايو  401 ،1996 ,Neue Juristische Wochenschrift ،1995وما يلي ذلك؛ حمكمة منطقة هايدلربغ� ،أملانيا 3 ،متوز/
يوليه  ،1992يونيلك�س.
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 131حمكمة
(انظر
]
1994
أغ�سط�س
�
آب/
� 
26
أملانيا،
�
كولونيا،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
[
122
رقم
كالوت
()102انظر ق�ضية
َّ
منطقة ميونيخ� ،أملانيا� 8 ،شباط/فرباير .]1995
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
1993
أيلول�/سبتمرب
� 
17
أملانيا،
�
كوبلينت�س،
يف
اال�ستئناف
()103انظر ق�ضية كالوت رقم [ 281حمكمة
َّ
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املادة 2
أحكام هذه االتفاقية على البيوع التالية:
ال تَ�سري � ُ
البائع ال يعلم قبل
(�أ) الب�ضائع التي ُت�شرتَى لال�ستعمال ال�شخ�صي �أو العائلي �أو املنزيل� ،إ َّال �إذا كان ُ
انعقاد العقد �أو وقتَ انعقاده ،وال ُيفرتَ�ض فيه �أن يعلم ،ب� َّأن الب�ضائع ا�شترُ َيت ال�ستعمالها يف � ِّأي وجه من الوجوه
املذكورة؛
(ب) بيوع املزاد؛
تتم مبوجب �أمر من ال�سلطة الق�ضائية؛
(ج) البيوع التي تَع ِقب احلجزَ �أو غريها من البيوع التي ُّ
(د) الأوراق املالية والأوراق التجارية والنقود؛
واحلوامات والطائرات؛
(ﻫ) ال�سفن واملراكب َّ
(و) الكهرباء.

نظرة جمملة
 -1ي�ضع هذا
احلكم قائم ًة �شامل ًة( )1باملبيعات امل�ستبعدة من نطاق
ُ
حتدد ،قبل �أن تط ِّبق
أن
�
املحاكم
من
احلكم
هذا
ب
ل
ويتط
تطبيق االتفاقيةَّ .
ِّ
االتفاقية ،ما �إذا كان البيع مماث ًال لأحد الأنواع امل�ستبعدة من نطاق
()2
تطبيق االتفاقية.
 -2وتندرج املبيعات امل�ستبعدة امل�شار �إليها يف املادة  2حتت ثالثة
�أنواع :املبيعات امل�ستبعدة على �أ�سا�س الغر�ض الذي ا�شترُ يت الب�ضائع من
�أجله ،واملبيعات امل�ستبعدة على �أ�سا�س نوع املعاملة ،واملبيعات امل�ستبعدة
()3
على �أ�سا�س �أنواع الب�ضائع املبيعة.

بيوع الب�ضائع اال�ستهالكية
 -3وفق ًا للمادة �( 2أ) ،يقع البيع خارج نطاق تطبيق االتفاقية �إذا
كان يتع َّلق بب�ضائع ا�شترُ يت ،وقت �إبرام العقد ،ح�صر ًّيا( )4لال�ستعمال
ال�شخ�صي �أو العائلي �أو املنـزيل )5(.وتكون َّنية امل�شرتي عند �إبرام العقد
()7
هي ذات ال�صلة )6(،ال اال�ستعمال الفعلي للب�ضائع من جانب امل�شرتي.
()10
�سيارة(� )8أو د َّراجة نارية(� )9أو مقطورة لال�ستجمام
وهكذا قد يقع �شراء َّ
()11
لال�ستعمال ال�شخ�صي احل�صري خارج نطاق تطبيق االتفاقية وكذلك
بيع قوارب النـزهة(( )12امل�ستبعد �أي�ض ًا مبوجب املادة ( 2ﻫ)) )13(.وينطبق
ال�سواح �أو �سكان احلدود �أو طلبات ال�شراء
ال�شيء نف�سه بـ�ش�أن "م�شرتيات َّ
()14
الربيدي لأغرا�ض اال�ستعمال ال�شخ�صي �أو العائلي �أو املنزيل".
 -4و�إذا ا�شترُ يت الب�ضائع لغر�ض جتاري �أو مهني ،مثل �شراء �أثاث
�سيارة م�ستعملة ليعيد بيعها بائع
ُلي�ستعمل يف �شركة قانونية(� )15أو �شراء
َّ
�سيارات بالتجزئة )16(،ال يقع البيع خارج نطاق تطبيق االتفاقية )17(،حتى
َّ
يف احلاالت التي يكون فيها اال�ستعمال املعتزم للب�ضائع من جانب ال�شخ�ص
ا�ستعما ًال �شخ�ص ًّيا �أو منـزل ًّيا �أو عائل ًّيا �أي�ضاً )18(،ل َّأن اال�ستعمال املعتزم
ال�شخ�صي �أو العائلي �أو املنزيل احل�صري هو وحده الذي ي�ستبعد البيع
من نطاق تطبيق االتفاقية .وهكذا ،حتكم االتفاقية الأو�ضاع التالية :قيام
م�ص ِّور حمرتف ب�شراء �آلة ت�صوير ال�ستخدامها يف عمله؛ وقيام �شركة ما

ب�شراء قطعة �صابون �أو غري ذلك من لوازم النظافة ال�شخ�صية ال�ستعمال
()19
�سيارة واحدة لإعادة بيعها.
موظفيها ال�شخ�صي؛ وقيام تاجر ب�شراء َّ
 -5و�إذا ا�شترُ يت الب�ضائع لأغرا�ض "اال�ستعمال ال�شخ�صي �أو العائلي
�أو املنزيل" املذكورة �آنفاً ،ال تنطبق االتفاقية "�إ َّال �إذا كان البائع ،يف � ِّأي
وقت قبل �إبرام العقد �أو لدى �إبرامه ،على غري علم وال ُيفرت�ض فيه �أن يعلم
()20
ب� َّأن الب�ضائع قد ا�شترُ يت ال�ستعمالها يف � ِّأي وجه من الأوجه املذكورة".
وهذا يعني � َّأن االتفاقية ال تنطبق �إ َّال �إذا كان اال�ستعمال ال�شخ�صي �أو
وللبت فيما �إذا كان
العائلي �أو املنزيل معروف ًا للبائع �أو كان ظاهراًِّ )21(.
يتم اللجوء �إىل
اال�ستعمال ال�شخ�صي �أو العائلي �أو
املنزيل املعتزم ظاهراًُّ ،
()23
()22
�أمور من بينها العنا�صر املو�ضوعية ،مثل طبيعة الب�ضائع وكمية
()24
يتم الت�سليم �إليه )25(.ومن َّثم ميكن �أ َّال يدرك
الب�ضائع والعنوان الذي ُّ
البائع َّنية اال�ستعمال ال�شخ�صي �إذا و�صف امل�شرتي البيع بكونه "معاملة
تاجر" وو َّقع ب�إ�ضافة عبارة "عن ال�شركة" قبل ا�سمه )26(.وقد �أ�شري يف
ال�سوابق الق�ضائية �إىل � َّأن االتفاقية ال تفر�ض على البائع التزام ًا ب�إجراء
()27
حتريات ب�ش�أن اال�ستعمال املعتزم للب�ضائع.
ِّ
 -6ف�إذا انطبق �شرط "ما مل" املذكور ،تنطبق اتفاقية البيع� ،شريطة
الوفاء مبتطلبات انطباقها الأخرى .وي�ض ِّيق ذلك نطاق اال�ستثناء الوارد
يف املادة �( 2أ) ،وي�ؤ ِّدي �إىل �إمكانية حدوث تنازع بني االتفاقية والقانون
الداخلي اخلا�ص بحماية امل�ستهلك يف احلاالت التي ال يتط َّلب فيها انطباق
القانون الداخلي �أن يكون البائع على علم باال�ستعمال الذي يق�صده
()28
امل�شرتي �أو كان ينبغي �أن يكون على علم به.

البيوع امل�ستبعدة الأخرى
 -7ي�شمل ا�ستبعاد بيوع املزاد (املادة ( 2ب)) املزادات الناجتة عن �سلطة
القانون وكذلك املزادات اخلا�صة )29(.وال تقع البيوع يف بور�صات ال�سلع �ضمن
جمرد طريقة خا�صة لإبرام العقد.
�إطار اال�ستبعاد� ،إذ �أنها ت�شكِّل َّ
 -8ومبقت�ضى املادة ( 2ج) ُت�ستبعد من نطاق تطبيق االتفاقية البيوع
تتم
تتم تنفيذ ًا حلكم ق�ضائي �أو �إداري �أو غري ذلك من البيوع التي ُّ
التي ُّ
مبوجب �سلطة القانون ،ل َّأن تلك البيوع تنظِّ مها عادة القوانني الإلزامية
يتم التنفيذ حتت �سلطتها.
للدولة التي ُّ
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 -9والق�صد من ا�ستبعاد بيوع الأوراق املالية و�سندات اال�ستثمار
وال�صكوك القابلة للتداول (املادة ( 2د)) هو جت ُّنب التعار�ض مع القواعد
الإلزامية للقانون الداخلي )30(.وال ي�شمل هذا اال�ستبعاد البيع امل�ستندي.
وبيع النقود م�ستبعد �أي�ض ًا مبوجب املادة 2
طبقت �إحدى هيئات
(د) .وقد َّ
()31
التحكيم االتفاقية على بيع نقود تذكارية.

املحركات(—)36
َّ
واحلوامات—مبا يف ذلك املك ِّونات الأ�سا�سية ،مثل ِّ
ميكن �أن تخ�ضع لأحكام االتفاقية� ،إذ �إنه يجب تف�سري البيوع امل�ستبعدة من
نطاق تطبيق االتفاقية تف�سري ًا تقييد ًّيا .ووفق ًا لإحدى هيئات التحكيم ،ال
غوا�صة حربية ُ�سحبت من اخلدمة �ضمن نطاق اال�ستبعاد مبوجب
يقع بيع َّ
()37
�أحكام املادة ( 2ﻫ).

 -10ومبوجب املادة ( 2ﻫ)ُ ،ت�ستبعد من االتفاقية �أي�ض ًا بيوع ال�سفن
(مبا فيها القوارب ال�شراعية( )33ومراكب النزهة( ))34واملراكب
()35
والطائرات
واحلوامات� .إ َّال � َّأن بيوع �أجزاء ال�سفن واملراكب والطائرات
َّ

 -11ورغم � َّأن بيع الكهرباء م�ستبعد من نطاق تطبيق االتفاقية
طبقت �إحدى املحاكم االتفاقية على بيع غاز
(املادة ()38(2و)) فقد َّ
الربوبان.

()32

احلوا�شي
()1لالطِّ الع على �إ�شارة �صريحة �إىل � َّأن القائمة �شاملة ،انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شليزفيغ-هول�شتاين� ،أملانيا 29 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2002ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()2لالطِّ الع على قرار املحكمة الذي ي�شري �إىل عدم انطباق �أيٍّ من اال�ستثناءات الواردة يف املادة  2ك�شرط النطباق االتفاقية ،انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك
اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 29 ،أيار/مايو  ،2009على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا يف ميونيخ� ،أملانيا 14 ،كانون الثاين/يناير  ،2009ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا 12 ،حزيران/يونيه  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية� 23 ،آب�/أغ�سط�س  ،2006متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
غريا� ،أملانيا 29 ،حزيران/يونيه  ،2006ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 880حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا،
 11ني�سان�/أبريل ]2002؛ املحكمة العليا يف هام� ،أملانيا 12 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2001ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 480حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا 12 ،حزيران/يونيه ]2001؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا 5 ،ني�سان�/أبريل  ،1995ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كلوبينبريغ� ،أملانيا 14 ،ني�سان�/أبريل  ،1993ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
ولالطِّ الع على تعليل مماثل ،ولكن يتعلَّق ح�صر ًا باال�ستبعاد املن�صو�ص عليه يف املادة �( 2أ) ،انظر حمكمة اال�ستئناف يف هام� ،أملانيا 2 ،ني�سان�/أبريل  ،2009يف Internationales
61 ،2010 ,Handelsrecht؛ املحكمة العليا يف �آرغاو� ،سوي�سرا� 3 ،آذار/مار�س  ،2009متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة غرافينهاغ ،هولندا،
� 17شباط/فرباير  ،2009غري من�شورة؛  ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان( 2009 ،امللف رقم  ،)2009/4505ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 16 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
بامبريغ� ،أملانيا 23 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2006ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا� 1 ،آذار/مار�س ،2006
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة نويرباندينبورغ� ،أملانيا� 3 ،آب�/أغ�سط�س  ،2005ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كيل� ،أملانيا 27 ،متوز/يوليه  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 590حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا 1 ،حزيران/يونيه ]2004؛ ق�ضية كالوت رقم [ 549حمكمة مقاطعة فالن�سيا� ،إ�سبانيا 7 ،حزيران/يونيه ]2003؛ حمكمة
هريتوغينبو�ش ،هولندا� 25 ،شباط/فرباير  ،2003غري من�شورة؛ حمكمة �ساربروكني� ،أملانيا 25 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة �ساربروكني� ،أملانيا 2 ،متوز/يوليه  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ميونيخ،
�أملانيا� 20 ،شباط/فرباير  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 341حمكمة العدل العليا يف �أونتاريو ،كندا،
� 31آب�/أغ�سط�س ]1999؛ ق�ضية كالوت رقم [ 410حمكمة منطقة �آل�سفيلد� ،أملانيا� 12 ،أيار/مايو ]1995؛ حمكمة منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� 15 ،شباط/فرباير  ،1995متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة �أولدينبورغ� ،أملانيا 9 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1994ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ 199حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 29 ،حزيران/يونيه ]1994؛ ق�ضية كالوت رقم [ 201رئي�س املحكمة الوفني� ،سوي�سرا� 7 ،أيار/مايو .]1993
()3م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� 10 ،آذار/مار�س  11 -ني�سان�/أبريل  ،1980الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات
العامة وجل�سات اللجنة الرئي�سية ،1981 ،ال�صفحة .37
()4لالطِّ الع على �إ�شارة �صريحة �إىل �ضرورة ا�ستيفاء هذا ال�شرط ال�ستبعاد انطباق االتفاقية عم ًال باملادة �( 2أ) ،انظر ق�ضية كالوت رقم ،Rettin i Københaven[ 992
الدامنرك 19 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]2007
()5
الن�ص يف ال�سوابق الق�ضائية ،انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا 2 ،ني�سان�/أبريل  ،2009يف .61 ،2010 ,Internationales Handelsrecht
لالطِّ الع على هذا ِّ
()6انظر ق�ضية كالوت رقم [ 445املحكمة االحتادية� ،أملانيا 31 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]2001انظر �أي�ض ًا يف .16 ،2002 ,Internationales Handelsrecht
()7انظر ق�ضية كالوت رقم [ 190املحكمة العليا ،النم�سا� 11 ،شباط/فرباير .]1997
()8انظر ق�ضية كالوت رقم [ 190املحكمة العليا ،النم�سا� 11 ،شباط/فرباير ]1997؛ ق�ضية كالوت رقم [ 213حمكمة كانتون نيدفالدن� ،سوي�سرا 5 ،حزيران/يونيه .]1996
()9حمكمة هارليم ،هولندا 15 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2005على العنوان.www.cisg-online.ch :
()10انظر حمكمة �آرنهيم ،هولندا� 27 ،أيار/مايو  ،1994 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1993رقم .261
()11
خم�ص�ص لال�ستعمال ال�شخ�صي).
انظر ،مع ذلك ،حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا 11 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1995يونيلك�س (تطبيق االتفاقية على بيع مولِّد كهرباء َّ
( ،Efetio Pireos)12اليونان( 2008 ،امللف رقم  ،)2008/520على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()13املرجع نف�سه.
()14انظر ق�ضية كالوت رقم [ 904حمكمة كانتون جورا� ،سوي�سرا 3 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()15حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا 13 ،ني�سان�/أبريل  ،2005ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :

				

اجلزء الأول -نطاق التطبيق و�أحكام عامة	

19

()16حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا 16 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1995على العنوان.www.cisg-online.ch :
()17لالطِّ الع على �إ�شارة �صريحة بهذا املعنى ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ 904حمكمة كانتون جورا� ،سوي�سرا 3 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()18انظر ق�ضية كالوت رقم  ،Korkein oikeus[ 843فنلندا 14 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]2005ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()19لالطِّ الع على هذه الأمثلة ،انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� 10 ،آذار/مار�س  11 -ني�سان�/أبريل  ،1980الوثائق الر�سمية ،وثائق
امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،1981 ،ال�صفحة .37
()20انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا 2 ،ني�سان�/أبريل  ،2009يف 61 ،2010 ,Internationales Handelsrecht؛ ق�ضية كالوت رقم [ 445املحكمة االحتادية،
�أملانيا 31 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]2001أي�ض ًا يف .16 ،2002 ,Internationales Handelsrecht
()21انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1232حمكمة اال�ستئناف يف �شتوتغارت� ،أملانيا� 31 ،آذار/مار�س  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
�سيارة ،ل َّأن اال�ستعمال ال�شخ�صي املعتزم مل يكن ظاهراً.
 ،www.cisg.law.pace.eduتطبيق االتفاقية على بيع َّ
()22
الن�ص ،انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا 2 ،ني�سان�/أبريل  ،2009يف .61 ،2010 ,Internationales Handelsrecht
لالطِّ الع على هذا ِّ
البت فيما �إذا كان اال�ستعمال ال�شخ�صي �أو العائلي �أو املنزيل ظاهراً ،انظر حمكمة
()23لالطِّ الع على �إ�شارة �صريحة ب�ش�أن طبيعة الب�ضائع كعن�صر يو�ضع يف االعتبار عند ِّ
(�سيارة)؛ املحكمة العليا ،النم�سا� 10 ،أيلول�/سبتمرب  ،2003غري
اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا 2 ،ني�سان�/أبريل  ،2009يف َّ 61 ،2010 ,Internationales Handelsrecht
من�شورة (زينة عيد امليالد).
()24انظر ق�ضية كالوت رقم [ 904حمكمة كانتون جورا� ،سوي�سرا 3 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()25املرجع نف�سه.
()26حمكمة اال�ستئناف يف هام� ،أملانيا� 12 ،أيلول�/سبتمرب  ،2011يف .CISG-online No. 2533 = 241 ،2012 ,Internationales Handelsrecht
()27حمكمة اال�ستئناف يف هام� ،أملانيا 2 ،ني�سان�/أبريل  ،2009يف .61 ،2010 ,Internationales Handelsrecht
()28ق�ضية كالوت رقم [ 445املحكمة االحتادية� ،أملانيا 31 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]2001أي�ض ًا يف .16 ،2002 ,Internationales Handelsrecht
()29ب�ش�أن حمكمة ال تط ِّبق االتفاقية ل َّأن البيع َّمت بوا�سطة مزاد خا�ص ،انظر املحكمة االحتادية� ،أملانيا 2 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2002على العنوان.www.cisg-online.ch :
()30لالطِّ الع على قرارات ت�ستبعد تطبيق االتفاقية على بيع الأ�سهم ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ 260حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا]1998 ،؛ هيئة حتكيم غرفة التجارة يف
زيوريخ 128 ،1989 ,ZHK 273/95, Yearbook Commercial Arbitration ،وما يلي ذلك.
()31ق�ضية كالوت رقم [ 988اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية[ 2000 ،قرار التحكيم رقم  ،]CISG/2000/17ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()32لالطِّ الع على حاالت لعدم تطبيق االتفاقية على عقد بيع �سفن ،انظر هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد
الرو�سي 6 ،ني�سان�/أبريل  ،1998ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة
اليوغو�سالفية� ،صربيا 15 ،ني�سان�/أبريل  ،1999على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()33انظر حمكمة ميلدبورغ ،هولندا 2 ،ني�سان�/أبريل  ،2008يونيلك�س.
( ،Efetio Pireos)34اليونان( 2008 ،امللف رقم  ،)2008/520على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر حمكمة ليويفاردين ،هولندا� 31 ،آب�/أغ�سط�س  ،2005ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :تطبيق االتفاقية على بيع قارب.
()35ب�ش�أن عدم انطباق االتفاقية على عقد بيع طائرة ،انظر هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 2 ،أيلول/
�سبتمرب  ،1997على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()36انظر ق�ضية كالوت رقم  ،Legfelsóbb Biróság[ 53هنغاريا� 25 ،أيلول�/سبتمرب .]1992
()37انظر هيئة حتكيم اللجنة البحرية الرو�سية 18 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1998على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()38انظر ق�ضية كالوت رقم [ 176املحكمة العليا ،النم�سا� 6 ،شباط/فرباير .]1996
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املادة 3
الطرف الذي
إنتاجها �إ َّال �إذا تع َّهد
ُ
�صنع ب�ضائ َع �أو � ُ
(ُ )1تعترب بيوع ًا عقو ُد التوريد التي يكون مو�ضوعها ُ
طلب الب�ضائ َع بتوريد جزء هام من العنا�صر املادية الالزمة ل�صنعها �أو �إنتاجها.
التزام الطرف الذي يقوم
أ�سا�سي فيها
يت�ضمن
َ
(  )2ال َّ
تطب ُق هذه االتفاقي ُة على العقود التي َّ
ُ
اجلزء ال ُّ
بتوريد الب�ضائع تقد َمي اليد العاملة �أو غري ذلك من اخلدمات.

نظرة جمملة
يو�ضح هذا احلكم � َّأن نطاق تطبيق االتفاقية ي�شمل بع�ض العقود
-1
ِّ
()1
تت�ضمن �أعما ًال ما بالإ�ضافة �إىل توريد الب�ضائع.
التي َّ

عقود بيع الب�ضائع املراد
�صنعها �أو �إنتاجها
طبق االتفاقية على عقود بيع
 -2مبقت�ضى الفقرة  1من املادة ُ ،3ت َّ
الب�ضائع املراد �صنعها �أو �إنتاجها )2(.وهذا يعني � َّأن بيع هذه الب�ضائع
()3
يخ�ضع لأحكام االتفاقية بقدر ما يخ�ضع لها بيع الب�ضائع اجلاهزة.
غري � َّأن هذا اجلانب من نطاق تطبيق االتفاقية يخ�ضع حلدود؛ فالعقود
املتعلِّقة بالب�ضائع املراد �صنعها �أو �إنتاجها ال تخ�ضع لأحكام االتفاقية
�إذا كان الطرف الذي "طلب" الب�ضائع يقوم بتوريد "جزء هام" من املواد
()4
تن�ص املادة  )1( 3على معايري حم َّددة
الالزمة ل�صنعها �أو �إنتاجها .وال ُّ
للبت يف الوقت الذي ت�شكِّل فيه املواد التي يو ِّردها امل�شرتي "جزء ًا ها ًّما".
ِّ
وقد جل�أت بع�ض املحاكم �إىل اختبار ك ِّمي بحت لتحديد ما �إذا كانت املواد
التي يو ِّردها امل�شرتي ت�شكِّل "جزء ًا ها ًّما" من املواد الالزمة )5(.كما نظرت
�إحدى املحاكم—ا�ستناد ًا �إىل ال�صيغة الفرن�سية لالتفاقية—يف نوعية
()6
الب�ضائع.
وثمة م�س�ألة خمتلفة—و�إن كانت ذات �صلة—وهي ما �إذا كان
-3
َّ
توفري التعليمات �أو الت�صاميم �أو املوا�صفات امل�ستخدمة يف �إنتاج الب�ضائع
يعادل توريد "العنا�صر املادية الالزمة" ل�صنع الب�ضائع �أو �إنتاجها؛ ف�إذا
كان الأمر كذلكُ ،ي�ستبعد عقد البيع الذي يو ِّرد امل�شرتي مبوجبه تلك
املعلومات من نطاق تطبيق االتفاقية �إذا جرى الوفاء مبعيار "اجلزء
الهام" .ويف �إحدى الق�ضايا ،ر�أت حمكمة � َّأن االتفاقية ال تنطبق ،على
�أ�سا�س املادة  ،)1( 3على عقد كان يتعينَّ مبوجبه على البائع �أن ي�صنع
الب�ضائع وفق ًا ملوا�صفات الت�صميم التي �أع َّدها امل�شرتي )7(.واعتربت
املحكمة � َّأن اخلرائط والتعليمات التي �أر�سلها امل�شرتي �إىل البائع ت�شكِّل
"جزء ًا ها ًّما من العنا�صر املادية الالزمة" لإنتاج الب�ضائع .ووجدت
حماكم �أخرى � َّأن موا�صفات الت�صميم الُ  تعترب "موا َّد الزمة ل�صنع
الب�ضائع �أو �إنتاجها" باملعنى الوارد يف املادة  )8(.)1( 3وخل�ص قرار
�أ�صدرته حمكمة عليا يف الآونة الأخرية �إىل �أنه �إذا تولىَّ البائع ت�صنيع

الب�ضائع وفق ًا ملوا�صفات امل�شرتي وطلبياته ف� َّإن ذلك ال ي�شكِّل �إ�سهام ًا يف
()9
"جزء هام من العنا�صر املادية".

عقود ت�سليم الأيدي
العاملة واخلدمات
تو�سع الفقر ُة ( )2من املادة َ 3
نطاق تطبيق االتفاقية لي�شمل
-4
ِّ
تت�ضمن التزامات البائع فيها � -إ�ضافة �إىل ت�سليم الب�ضائع
التي
العقود
َّ
واجب توفري الأيدي العاملة �أو تقدمي
ونقل امللكية وتقدمي امل�ستندات(َ - )10
خدمات �أخرى ،ما دام تقدمي الأيدي العاملة �أو اخلدمات ال ي�شكِّل "اجلزء
الأ�سا�سي" من التزامات البائع )11(.وقد رئي � َّأن العمل الذي ُيجرى لإنتاج
الب�ضائع نف�سها ال ُيعترب توفري ًا للأيدي العاملة �أو اخلدمات الأخرى
البت فيما �إذا كانت التزامات
وفق ًا لأغرا�ض املادة  )12(.)2( 3وبغية ِّ
البائع تت�أ َّلف يف جزئها الأ�سا�سي من تقدمي الأيدي العاملة �أو اخلدمات،
يجب �إجراء مقارنة بني القيمة االقت�صادية لاللتزامات املتعلِّقة بتقدمي
الأيدي العاملة واخلدمات والقيمة االقت�صادية لاللتزامات املتعلِّقة
بالب�ضائع )13(،كما لو �أنه �أن�شئ عقدان منف�صالن )14(.وهكذا ،ال تنطبق
االتفاقية يف احلاالت التي يزيد فيها مقدار االلتزام املتعلِّق بتقدمي
()15
الأيدي العاملة �أو اخلدمات على  50يف املائة من التزامات البائع.
وت�شرتط بع�ض املحاكم �أن تتجاوز قيمة التزام اخلدمات قيمة الب�ضائع
"بو�ضوح" )16(.وا�ستناد ًا �إىل هذا املنطق ،قالت ع َّدة حماكم � َّإن عقد ت�سليم
ين�ص �أي�ض ًا على التزام "البائع" برتكيب الب�ضائع م�شمول
الب�ضائع الذي ُّ
ً
باالتفاقية ب�صفة عامة ،ل َّأن التزام الرتكيب يكون عموما ذا قيمة �صغرى
مقارنة بالتزامات "البيع" الأكرث تقليدية )17(.وباملثل ف� َّإن عقد ت�سليم
الب�ضائع الذي ُي ِلزم البائع �أي�ض ًا بتجميع الب�ضائع ال يدخل عموم ًا يف
�إطار اال�ستبعاد الوارد يف املادة  )18( .)2( 3وينطبق ال�شيء نف�سه على
()19
عقود ت�سليم الب�ضائع التي حتتوي �أي�ض ًا على التزام بتدريب العاملني
�أو توفري خدمات ال�صيانة(� )20أو ت�صميم الب�ضائع� )21(،إذا مل تكن هذه
االلتزامات الإ�ضافية �سوى التزامات تابعة لاللتزام الرئي�سي بالت�سليم.
قررت �إحدى املحاكم � َّأن عقد �إجراء
وا�ستناد ًا �إىل منطق م�شابه للغايةَّ ،
()22
درا�سة �سوق ال يدخل يف نطاق انطباق االتفاقية .ومن ناحية �أخرى،
اع ُترب عقد لتفكيك حظرية م�ستعملة وبيعها واقع ًا �ضمن نطاق تطبيق
االتفاقية على �أ�سا�س � َّأن قيمة تفكيك احلظرية تبلغ  25يف املائة فقط من
()23
القيمة الإجمالية للعقد.
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 -5ويف حني قالت �إحدى املحاكم � َّإن االتفاقية حتكم عقود ت�سليم
املفتاح ما عدا حني تكون االلتزامات الأخرى غري التزامات ت�سليم
الب�ضائع هي "اجلزء الأ�سا�سي" من حيث القيمة االقت�صادية )24(،قالت
ع َّدة حماكم � َّإن االتفاقية ال حتكم عقود ت�سليم املفتاح عموماً )25(،ل َّأن تلك
تن�ص على
تن�ص �أ�سا�س ًا على تبادل ب�ضائع مقابل ال�سداد بل ُّ
العقود "ال ُّ
()26
�شبكة من الواجبات املتبادلة للتعاون مع الطرف الآخر وم�ساعدته".
 -6وقيل �أي�ض ًا � َّإن عوامل غري العوامل االقت�صادية البحتة—مثل
الظروف املحيطة ب�إبرام العقد )27(،والغر�ض من العقد )28(،واهتمام
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الطرفني بجوانب الأداء املختلفة(—)29ينبغي �أن تو�ضع �أي�ض ًا يف االعتبار
يف تقييم ما �إذا كان االلتزام بتوفري الأيدي العاملة �أو اخلدمات هو
"اجلزء الأ�سا�سي" )30(.و�أ�شارت حمكمة �أخرى �إىل الغر�ض اجلوهري من
()31
للبت فيما �إذا كانت االتفاقية منطبقة.
العقد كمعيار معترب ِّ
 -7وعلى الطرف الذي يع ِّول على املادة  )2( 3ال�ستبعاد تطبيق
االتفاقية على عقد يكون فيه الطرف الذي يتعينَّ عليه �أن يو ِّفر الب�ضائع
إثبات � َّأن توفري الأيدي
ُملزَ م ًا �أي�ض ًا ب�أن يو ِّفر الأيدي العاملة �أو اخلدمات � ُ
()32
العاملة �أو اخلدمات ي�شكِّل اجلزء الأ�سا�سي من االلتزامات.

احلوا�شي
()1انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� 10 ،آذار/مار�س  11 -ني�سان�/أبريل  ،1980الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة
للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،1981 ،ال�صفحة .37
()2انظر حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا 14 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة العليا يف �آرغاو� ،سوي�سرا� 3 ،آذار/مار�س ،2009
على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا 20 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا 18 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� 24 ،أيلول�/سبتمرب  ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� 20 ،أيلول�/سبتمرب  ،2007على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 935املحكمة التجارية يف كانتون
زيوريخ� ،سوي�سرا 25 ،حزيران/يونيه  ،]2007متاحة �أي�ض ًا يف 31 ،2008 ،Internationales Handelsrecht؛ حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا 20 ،كانون الثاين/يناير ،2006
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 2005 ،قرار
التحكيم رقم ) ،(CISG/2005/12ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا 25 ،كانون الثاين/
يناير  ،2005ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف ،ها�سيلت ،بلجيكا� 14 ،أيلول�/سبتمرب  ،2004على العنوان:
www.law.kuleuven.be؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا 29 ،ني�سان�/أبريل  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة العليا ،النم�سا 21 ،ني�سان�/أبريل  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 892حمكمة كانتون
�شافهاوزين� ،سوي�سرا 27 ،كانون الثاين/يناير ]2004؛  ،Szegedi Itelotablaهنغاريا ،2003 ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ 886املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا 3 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]2002ق�ضية ماكينة لت�سوية الغزل)Schweizerische Zeitschrift für ،
 ،104 ,2003 ,internationales und europäisches Rechtترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 882املحكمة
التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا 5 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]20002؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1017حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� 15 ،أيار/مايو  ،]2002متاحة بالهولندية يف الإنرتنت
الن�ص الكامل للقرارات)؛ حمكمة هامبورغ،
على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 541املحكمة العليا ،النم�سا 14 ،كانون الثاين/يناير ( ]2002انظر َّ
�أملانيا 21 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2001ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا 18 ،ني�سان�/أبريل  ،2001على العنوان:
www.cisg.at؛ ق�ضية كالوت رقم [ 446املحكمة العليا يف �ساربروكني� ،أملانيا� 14 ،شباط/فرباير � ،]2001أي�ض ًا يف 64 ،2001 ،Internationales Handelsrecht؛ حمكمة منطقة
ميونيخ� ،أملانيا 16 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2000ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت،
�أملانيا� 28 ،شباط/فرباير  ،2000على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 430حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا 3 ،كانون الأول/دي�سمرب ]1999؛
ق�ضية كالوت رقم [ 313حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا 21 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]1999؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( 1999 ،قرار التحكيم رقم ،)9083
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 630هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،متوز/يوليه ( 1999قرار
التحكيم رقم ])9448؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا 27 ،ني�سان�/أبريل  ،1999ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 325
[املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا 8 ،ني�سان�/أبريل ]1999؛ ق�ضية كالوت رقم [ 331املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� 10 ،شباط/فرباير ]1999؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 337حمكمة منطقة �ساربروكني،
كالوت رقم [ 252املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� 21 ،أيلول�/سبتمرب ( ]1998انظر َّ
�أملانيا� 26 ،آذار/مار�س ]1996؛ ق�ضية كالوت رقم [ 164حتكيم  -هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا 5 ،كانون الأول/دي�سمرب ]1995؛ حمكمة
هريتوغينبو�ش ،هولندا 9 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1996 ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1995رقم 118؛ حمكمة منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا 9 ،ت�شرين الثاين/
نوفمرب  65 ،1996 ،Recht der internationalen Wirtschaft ،1994وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 167حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� 8 ،شباط/فرباير
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 262كانتون �سانت غالني ،اللجنة الق�ضائية ملنطقة �أوبرراينتال� ،سوي�سرا 30 ،حزيران/يونيه ]1995؛ حمكمة منطقة
( ]1995انظر َّ
ميمينغني� ،أملانيا 1 ،كانون الأول/دي�سمرب  251 ،1995 ،Praxis des internationalen Privat-und Verfahrensrechts ،1993وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 302هيئة
التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� 23 ،آب�/أغ�سط�س ( ]1994قرار التحكيم رقم ( ،7660/JKانظر �أي�ض ًا ن�شرة الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية،1995 ،
 69وما يلي ذلك؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( 1994 ،قرار التحكيم رقم  ،)7844ن�شرة الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية 72 ،1995 ،وما
يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ 97املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� 9 ،أيلول�/سبتمرب ]1993؛ ق�ضية كالوت رقم [ 95املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا 21 ،كانون
الن�ص الكامل للقرار).
الأول/دي�سمرب ( ]1992انظر َّ
()3انظر �أي�ض ًا م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� 10 ،آذار/مار�س  11 -ني�سان�/أبريل  ،1980الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة
للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،1981 ،ال�صفحة .40
()4ب�ش�أن انطباق اتفاقية البيع يف احلاالت التي ي�شار فيها �إىل املادة  ،)1( 3ولكن تقول املحاكم �صراحة � َّإن البائع مل يقم فيها بتوريد "جزء هام من العنا�صر املادية الالزمة"،
انظر حمكمة منطقة ميونيخ� 27 ،شباط/فرباير  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف نامور ،بلجيكا،
 15كانون الثاين/يناير  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 313حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا،
تبت فيها ،ل َّأن
تطرقت فيها املحكمة �إىل هذه امل�س�ألة ولكن مل َّ
 21ت�شرين الأول�/أكتوبر 1999؛ [حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� 24 ،آذار/مار�س  ،1998يونيلك�س .ولالطِّ الع على ق�ضية َّ
قررت � َّأن االتفاقية غري منطبقة لأ�سباب تتعلَّق بالوقت ،انظر املحكمة العليا ،النم�سا 18 ،ني�سان�/أبريل  ،2001على العنوان.www.cisg.at :
املحكمة َّ
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

()5انظر ق�ضية كالوت رقم [ 325املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا 8 ،ني�سان�/أبريل ]1999؛ ق�ضية كالوت رقم [ 164هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الن�ص الكامل للقرار).
وال�صناعة الهنغارية ،هنغاريا 5 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]1995انظر َّ
()6ق�ضية كالوت رقم [ 430حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا 3 ،كانون الأول/دي�سمرب .]1999
()7انظر ق�ضية كالوت رقم [ 157حمكمة اال�ستئناف يف �شامبريي ،فرن�سا� 25 ،أيار/مايو .]1993
()8
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2املحكمة العليا
انظر ق�ضية كالوت رقم [ 331املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� 10 ،شباط/فرباير ( ]1999انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� 17 ،أيلول�/سبتمرب ( ]1991انظر َّ
()9املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 24 ،أيلول�/سبتمرب ( CISG-online No. 2545 = 867 ،2015 ،Neue Juristische Wochenschrift ،2014الفقرة .)19
()10لالطِّ الع على تعريف لعقد بيع الب�ضائع مبقت�ضى االتفاقية ،انظر املقال التمهيدي رقم  1للنبذة.
البت فيما �إذا كانت االتفاقية منطبقة ،انظر حمكمة منطقة
()11لالطِّ الع على �إ�شارة �إىل ال�سوابق الق�ضائية املتعلِّقة باملادة  )2( 3من االتفاقية كعن�صر ُينظر فيه لغر�ض ِّ
الند�شوت� ،أملانيا 12 ،حزيران/يونيه  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا� 26 ،شباط/
فرباير  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 23 ،آب/
�أغ�سط�س  ،2006على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف زيوريخ� ،سوي�سرا� 17 ،شباط/فرباير  ،2000ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا 27 ،ني�سان�/أبريل  ،1999 ،Nederlands Internationaal Privaatrecht،1999رقم 245؛ ق�ضية كالوت رقم [ 327حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� 25 ،شباط/فرباير ]1999؛ ق�ضية كالوت رقم [ 287حمكمة اال�ستئناف يف ميونيخ� ،أملانيا 9 ،متوز/يوليه ( ]1997انظر َّ
كالوت رقم [ 192حمكمة اال�ستئناف لكانتون لو�سرين� ،سوي�سرا 8 ،كانون الثاين/يناير ]1997؛ ق�ضية كالوت رقم [ 196املحكمة التجارية لكانتون زيوريخ� ،سوي�سرا 26 ،ني�سان/
�أبريل ]1995؛ ق�ضية كالوت رقم [ 152حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا 26 ،ني�سان�/أبريل ]1995؛ ق�ضية كالوت رقم [ 105املحكمة العليا ،النم�سا 27 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
تبت املحكمة يف م�س�ألة
]1994؛ ق�ضية كالوت رقم [ 201املكتب الق�ضائي يف كانتون برين� ،سوي�سرا� 7 ،أيار/مايو ]1993؛ لالطِّ الع على قرار ا�س ُت�شهد فيه باملادة  )2( 3ولكن مل َّ
ما �إذا كان العقد عقد بيع ب�ضائع �أم عقد توريد عمالة وخدمات ،انظر املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� 19 ،أيلول�/سبتمرب  ،2001على العنوان.www.law.kuleuven.be :
لالطِّ الع على قرار مل تط ِّبق فيه املحكمة االتفاقية ل َّأن التزامات اخلدمات مل تكن جزء ًا �أ�سا�س ًّيا ،انظر حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا 3 ،كانون الثاين/يناير  ،2005على
العنوان�( www.law.kuleuven.be :إ�صالحات ملاكينة قطع)؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا 24 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
خ�صي�صاً)؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا 29 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2003
م�صممة ِّ
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :عقد لت�سليم معدات حا�سوبية ،مع برامج حا�سوبية َّ
على العنوان( www.law.kuleuven.be :عقد لت�سليم تركيبات تربيد �شمل �أي�ض ًا توفري خدمات وعمالة اعتربت جزء ًا �أ�سا�س ًّيا من االلتزامات)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 728حمكمة
النق�ض� ،إيطاليا 6 ،حزيران/يونيه ( ]2002اع ُترب التزام جتميع املاكينات وتدريب العمال هو اجلزء الأ�سا�سي مقارنة بالتزام ت�سليم املاكينات).
()12حمكمة اال�ستئناف يف كارلزروهي� ،أملانيا 12 ،حزيران/يونيه  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف
يف كوملار ،فرن�سا� 26 ،شباط/فرباير  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 481حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
الن�ص الكامل للقرار) (املوافقة على النهج
فرن�سا 14 ،حزيران/يونيه ]2001؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ 541املحكمة العليا ،النم�سا 14 ،كانون الثاين/يناير ( ]2002انظر َّ
خ�صي�صاً ،ورف�ض حكم املحكمة االبتدائية ب� َّأن االتفاقية ال تنطبق ل َّأن اخلدمات التي
طبق االتفاقية على عقد لبيع ب�ضائع م�صنوعة ِّ
الذي ا َّتبعته حمكمة اال�ستئناف الأقل رتبة والذي َّ
ا�س ُتعملت لإنتاج الب�ضائع �شكَّلت اجلزء الأ�سا�سي من التزامات البائع).
()13انظر ،ب�ش�أن تطبيق اختبار القيمة االقت�صادية امل�شار �إليه يف الن�ص ،املحكمة العليا يف �آرغاو� ،سوي�سرا� 3 ،آذار/مار�س  ،2009على العنوانwww.cisg-online.ch :؛
حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا 14 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة االحتادية،
�أملانيا 9 ،متوز/يوليه  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( 2000 ،قرار التحكيم
رقم  ،)9781على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف فيينا ،النم�سا 1 ،حزيران/يونيه  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� 4 ،شباط/فرباير  ،2004على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ املحكمة التجارية يف زيوريخ� ،سوي�سرا،
� 17شباط/فرباير  ،2000ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 430حمكمة اال�ستئناف يف ميونيخ� ،أملانيا 3 ،كانون
الأول/دي�سمرب ]1999؛ ق�ضية كالوت رقم [ 327حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� 25 ،شباط/فرباير ]1999؛ ق�ضية كالوت رقم [ 346حمكمة منطقة ماينت�س� ،أملانيا 26 ،ت�شرين
الثاين/نوفمرب ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 152حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا 26 ،ني�سان�/أبريل ]1995؛ ق�ضية كالوت رقم [ 26هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية( 1992 ،قرار التحكيم رقم .])7153
()14
الن�ص ،انظر حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا 14 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009متاحة يف الإنرتنت
لالطِّ الع على �إ�شارة �صريحة يف ال�سوابق الق�ضائية �إىل املبد�أ املذكور يف ِّ
الن�ص ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ 26هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية1992 ،
على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ لالطِّ الع على ت�أكيد �ضمني للمبد�أ امل�شار �إليه يف ِّ
(قرار التحكيم رقم .])7153
()15حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا 14 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،رو�سيا ،القرار رقم  ،1997/5ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� 18 ،أيار/مايو
 ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تطبيق االتفاقية على �شراء ماكينة تعبئة تت�أ َّلف من ع�شرة �أجهزة منفردة وكذلك ع َّدة نظم
للنقل والربط ،ويفر�ض على البائع �أي�ض ًا االلتزام برتكيب ماكينة التعبئة وجتهيزها للت�شغيل يف مكان عمل امل�شرتي).
()16ق�ضية كالوت رقم [ 327حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� 25 ،شباط/فرباير ]1999؛ املحكمة املحلية يف برين-الوبني� ،سوي�سرا 29 ،كانون الثاين/يناير  ،1999على
العنوان.www.cisg-online.ch :
()17حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا 14 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا 10 ،كانون الثاين/يناير  ،2006ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 890حمكمة اال�ستئناف يف لوغانو� ،سوي�سرا 29 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]2003؛
حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� 25 ،شباط/فرباير  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا،
 16ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2000ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :لالطِّ الع على ق�ضية كان فيها التزام الرتكيب ي�شكِّل اجلزء
الأ�سا�سي ولذلك �أ َّدى �إىل عدم تطبيق االتفاقية ،انظر هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،صربيا� 9 ،أيار/مايو  ،2003على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()18انظر حمكمة فوريل� ،إيطاليا� 16 ،شباط/فرباير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان،
بلجيكا 14 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا يف ت�سوغ� ،سوي�سرا 19 ،كانون الأول/
.
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دي�سمرب  ،2006ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا 8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2006ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 430حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا 3 ،كانون الأول/دي�سمرب .]1999
()19املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا 8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2006ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()20املرجع نف�سه.
()21املحكمة العليا ،النم�سا 8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2005ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()22انظر ق�ضية كالوت رقم [ 122حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� 26 ،آب�/أغ�سط�س .]1994
()23
الن�ص الكامل للقرار).
انظر ق�ضية كالوت رقم [ 152حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا 26 ،ني�سان�/أبريل ( ]1995انظر َّ
()24حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا 14 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009على العنوان.www.cisg-online.ch :
()25املحكمة العليا يف �آرغاو� ،سوي�سرا� 3 ،آذار/مار�س  ،2009على العنوان.www.cisg-online.ch :
()26ق�ضية كالوت رقم [ 881املحكمة التجارية ،زيوريخ� ،سوي�سرا 9 ،متوز/يوليه .]2002
()27انظر ق�ضية كالوت رقم [ 346حمكمة منطقة ماينت�س� ،أملانيا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1998
()28ق�ضية كالوت رقم [ 346حمكمة منطقة ماينت�س� ،أملانيا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]1998؛ انظر �أي�ض ًا املحكمة العليا ،النم�سا 8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2005ترجمة
البت فيما �إذا كانت العقود داخلة يف نطاق
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل نوايا الطرفني كعن�صر يو�ضع يف االعتبار عند ِّ
االتفاقية).
()29حمكمة اال�ستئناف يف �إن�سربوك ،النم�سا 18 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة
اجلزئية يف برين-الوبني� ،سوي�سرا 29 ،كانون الثاين/يناير  ،1999على العنوان .www.cisg-online.ch :انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا 11 ،حزيران/
يونيه  ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ 430حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا3 ،
البت فيما �إذا كان التزام تقدمي اخلدمات ي�شكِّل اجلزء الأ�سا�سي من التزامات الطرف
كانون الأول/دي�سمرب  ،]1999التي ت�شري �إىل م�صلحة البائع كعن�صر يو�ضع يف االعتبار عند ِّ
الذي يتعينَّ عليه ت�سليم الب�ضائع.
()30انظر ق�ضية كالوت رقم [ 346حمكمة منطقة ماينت�س� ،أملانيا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1998
()31انظر حمكمة النق�ض� ،إيطاليا 9 ،حزيران/يونيه ( 1995الرقم  2 ،1997 ،Foro padano ،6499وما يلي ذلك) ،يونيلك�س.
()32حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �أولدينبورغ� ،أملانيا 20 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة العليا ،النم�سا 8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2005ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
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املادة 4
تطبيق هذه االتفاقية على تكوين عقد البيع واحلقوق وااللتزامات التي ُين�شئها هذا العقد ٍّ
لكل من
يقت�صر
ُ
ن�ص �صري ٌح خما ِلف يف هذه االتفاقية ،ال تتع َّلق هذه
البائع وامل�شرتي .وفيما عدا الأحوال التي ُي َ
وج ُد يف �ش�أنها ٌّ
االتفاقية بوجه خا�ص مبا يلي:
(�أ) �صحة العقد �أو �شروطه �أو الأعراف امل َّتبعة يف �ش�أنه؛
(ب) الآثار التي قد يحدثها العقد يف �ش�أن ملكية الب�ضائع املبيعة.

نظرة جمملة
 -1ت�سرد اجلملة الأوىل من املادة  4امل�سائل التي تكون فيها لأحكام
االتفاقية الغلبة على �أحكام القانون الوطني� ،أي تكوين العقد وحقوق
الطرفني والتزاماتهما )1(.وحتتوي اجلملة الثانية على قائمة غري �شاملة
تن�ص �صراحة على خالف
بامل�سائل التي ال تتع َّلق بها االتفاقية �إ َّال حيث ُّ
ذلكْ � ،أي �صحة العقد �أو � ٍّأي من �أحكامه �أو � ِّأي ُعرف م َّتبع ،وكذلك الأثر
الذي قد ُيحدثه العقد على ملكية الب�ضائع املبيعة .وقد ا�س ُتبعدت من
االتفاقية امل�سائل امل�شار �إليها يف اجلزء الثاين من املادة  ،4ل َّأن تناولها
()2
كان من �ش�أنه �أن ي� ِّؤخر �إبرام االتفاقية.
 -2وتقول بع�ض املحاكم � َّإن االتفاقية �شاملة )3(.ومع ذلك فهناك
م�سائل ال حتكمها االتفاقية .ويجب ت�سوية هذه امل�سائل � َّإما مبا ين�سجم
املوحدة( )4املنطبقة و� َّإما مع القانون الداخلي املنطبق ،الذي
مع القواعد َّ
()5
يح َّدد على �أ�سا�س �أحكام القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة.

امل�سائل التي تتناولها االتفاقية
 -3فيما يتع َّلق بتكوين العقد ،ال حتكم االتفاقية �سوى املتطلبات
املو�ضوعية لإبرام العقد )6(.غري � َّأن م�س�ألة ما �إذا كان العقد �صحيح ًا
تن�ص االتفاقية
تخ�ضع للقواعد الوطنية املنطبقة ،ما عدا امل�سائل التي ُّ
()8
على قواعد �شاملة ب�ش�أنها )7(.لذا ف� َّإن م�سائل مثل الأهلية لإبرام العقد،
وعدم امل�شروعية( )9وعواقب اخلط�أ( )10والإكراه واالحتيال( )11مرتوكة
()14
للقانون الداخلي املنطبق( )12وكذلك م�سائل التمويه( )13والإهمال.
غري �أنه �إذا �أخط�أ �أحد الطرفني ب�ش�أن نوعية الب�ضائع التي ينبغي ت�سليمها
�أو ب�ش�أن مالءة الطرف الآخر ،ف� َّإن قواعد القانون املنطبق بخالف ذلك
تف�سح املجال لقواعد االتفاقية ،ل َّأن االتفاقية تتناول تلك امل�سائل تناو ًال
حجة عدم الوفاء بالعقد كو�سيلة دفاع لتعليق
�شامالً .كما
تتناول االتفاقية َّ
()15
�أداء الذات.
 -4ورغم � َّأن املادة  4ال تذكر �صراحة م�س�ألة عبء الإثبات باعتبارها
م�س�ألة حتكمها االتفاقية ،خل�صت بع�ض املحاكم(( )16و�إن مل تكن كلها)
�إىل � َّأن م�سائل عبء الإثبات تقع �ضمن نطاق االتفاقية )18(.وي�ستند هذا
الر�أي �إىل كون االتفاقية ت�شتمل على حكم واحد على الأقل ،هو املادة ،79
يتناول عبء الإثبات �صراحة )19(.ومن َّثم ف�إنه ،يف غري احلاالت التي
حتكمها املادة � 79أو � ُّأي حكم �آخر يتناول امل�س�ألة �صراحة ،حتكم االتفاقية
()17

هذه امل�س�ألة و�إن كانت ال ت�س ِّويها �صراحة؛ وهكذا تق�ضي املادة )2( 7
بت�سوية امل�س�ألة وفق ًا للمبادئ العامة التي ت�ستند �إليها االتفاقية.
للبت يف اجلهة التي يقع عليها عبء
وقد ُح ِّدد املبد�آن العامان التاليان ِّ
الإثبات :على الطرف الذي يريد �أن يح�صل على نتائج قانونية مفيدة من
()21
حكم قانوين �أن يثبت وجود املقت�ضيات ال�ضرورية الوقائعية للحكم؛
وعلى الطرف الذي ي َّدعي وجود ا�ستثناء �أن يثبت املقت�ضيات ال�ضرورية
()22
الوقائعية لذلك اال�ستثناء.
()20

 -5ودفعت املبادئ املذكورة �أعاله املحاكم �إىل �أن تخل�ص �إىل � َّأن
الطرف الذي ي َّدعي � َّأن العقد ال حتكمه االتفاقية عم ًال باملادة  )2( 3منها
()23
يتحمل عبء الإثبات.
َّ
 -6ودفعت املبادئ العامة املذكورة �آنف ًا املحاكم �أي�ض ًا �إىل القول ب� َّأن
امل�شرتي الذي ي�ؤكِّد � َّأن الب�ضائع غري مطابقة يقع عليه عبء �إثبات عدم
()25
()24
قررت
املطابقة وكذلك وجود �إخطار �سليم بعدم املطابقة .وباملثلَّ ،
حماكم �ش َّتى � َّأن على امل�شرتي دفع ثمن الب�ضائع ،و�أنه ال يح ُّق له احل�صول
على تعوي�ضات �أو ف�سخ العقد ب�سبب عدم مطابقة الب�ضائع مبقت�ضى
()26
قررت
املادة  35لأنه مل ُيثبت عدم املطابقة .ويف �إحدى الق�ضاياَّ ،
حمكمة � َّأن امل�شرتي فقدَ ح َّقه يف التعويل على عدم املطابقة لأنه مل يثبت
()27
�أنه ق َّدم �إ�شعار ًا بذلك للبائع يف الوقت املنا�سب.
 -7وقد ا�س ُتخدمت املبادئ العامة املذكورة �آنف ًا لتحديد اجلهة التي
وتن�ص املادة
يقع عليها عبء الإثبات مبوجب املادة  42من اتفاقية البيعُّ .
 42على � َّأن على البائع �أن ي�سلِّم الب�ضائع خال�ص ًة من � ِّأي حقٍّ �أو مطالبة
خا�صني بطرف ثالث على �أ�سا�س امللكية ال�صناعية �أو ملكية فكرية �أخرى
َّ
كان البائع يعلم بهما �أو ال ميكن �أن يجهلهما .وق�ضت ع َّدة حماكم ب� َّأن
امل�شرتي يقع عليه عبء �إثبات � َّأن البائع كان يعلم �أو كان ال ميكن �أن يجهل
()28
وجود حقوق امللكية ال�صناعية �أو امللكية الفكرية لطرف ثالث.
 -8وقد كانت املبادئ العامة لالتفاقية ب�ش�أن عبء الإثبات الأ�سا�س
�أي�ض ًا لع َّدة قرارات تناولت م�سائل التعوي�ضات .فقد ذكرت �إحدى
املت�ضرر عبء �إثبات ال�شروط
املحاكم �أنه "وفق ًا لالتفاقية يقع على البائع
ِّ
ال�ضرورية املو�ضوعية ملطالبته بالتعوي�ضات .وهكذا ،عليه �أن يثبت وقوع
ضال عن
ال�ضرر ،واالرتباط ال�سببي بني الإخالل بالعقد وال�ضرر ،ف� ً
�إمكانية تو ُّقع اخل�سارة" )29(.ويف ق�ضايا �أخرىُ ،ذكر ب�صورة �أعم � َّأن على
الطرف الذي يطالب باحل�صول على تعوي�ضات �أن ُيثبت ال�ضرر الذي
حتدد
حلق به )30(.بيد �أنه لي�س من الوا�ضح ما �إذا كانت االتفاقية نف�سها ِّ

				

اجلزء الأول -نطاق التطبيق و�أحكام عامة	

درجة الإثبات الالزمة لإثبات ال�ضرر �أم ما �إذا كانت تلك الدرجة ينبغي
()31
�أن ُت�ستم َّد من قانون املحكمة.

�صحة العقد و�صحة الأعراف امل َّتبعة
 -9على الرغم من � َّأن االتفاقية ب�صفة عامة ترتك امل�سائل املتعلِّقة
معرفة ب�أنها "� ُّأي م�س�ألة يكون ‘من �ش�أن القانون الوطني
ب�صحة العقدَّ ،
()32
�أن يجعل بها العقد باط ًال �أو قاب ًال للإبطال �أو غري قابل للإنفاذ’"،
()34
وامل�سائل املتعلِّقة ب�صحة ال�شروط املنفردة يف العقد )33(،مثل التنازل
�أو التعوي�ضات املقطوعة(� )35أو �شرط عدم املناف�سة )36(،للقانون الوطني
املنطبق )37(،ف� َّإن �أحكام االتفاقية قد تتعار�ض يف حالة واحدة على الأقل
()38
تن�ص على �أنه
مع القواعد الوطنية املتعلقة ب�صحة العقود .فاملادة ُّ 11
لي�س من ال�ضروري �إبرام عقد البيع الدويل للب�ضائع �أو �إثباته كتابة ،وعلى
�أنه ال يخ�ضع ل ِّأي �شروط �شكلية �أخرى؛ ويف بع�ض النظم القانونية ُتعترب
ال�شروط ال�شكلية لعقد بيع الب�ضائع م�س�ألة تتع َّلق ب�صحة العقد )39(.وفيما
يخ�ص م�س�ألة ما �إذا كانت مقت�ضيات "العو�ض" �أو "املقابل" يف القانون
ُّ
الداخلي هي م�سائل تتع َّلق بـ "ال�صحة" وخارجة عن نطاق االتفاقية ،انظر
الفقرة  10من النبذة ب�ش�أن اجلزء الثاين من االتفاقية.
 -10وم�س�ألة ما �إذا كان العقد قد �أُبرم ب�صورة �صحيحة من قبل طرف
يت�صرف نيابة عن �أحد الطرفني هي م�س�ألة مرتوكة للقانون الوطني
ثالث َّ
املنطبق )40(،ل َّأن االتفاقية ال حتكم الوكالة )41(.وينطبق الأمر نف�سه على
�صحة ال�شروط القيا�سية للعقود )42(،رغم � َّأن م�سالة ما �إذا كانت تلك
ال�شروط ت�صبح جزء ًا من االتفاق التعاقدي هي م�س�ألة حت َّدد وفق ًا لقواعد
()44
اتفاقية البيع )43(،ح�سب ر�أي بع�ض املحاكم على الأقل.
 -11ويجب التمييز بني م�س�ألة �صحة الأعراف—التي ال تتناولها
االتفاقية( )45بل مرتوكة للقانون الداخلي املنطبق(—)46وم�س�ألة كيف
تعرف الأعراف ،وحتت �أية ظروف تكون ملزمة للطرفني ،وما هي
َّ
ويتم تناول امل�سائل الأخرية
االتفاقية.
عليها
تن�ص
التي
بالقواعد
عالقتها
ُّ
ُّ
()47
يف املادة .9

الأثر يف ملكية الب�ضائع املبيعة
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م�سائل �أخرى ال تتناولها االتفاقية
 -14ت�سرد االتفاقية نف�سها �صراحة �أمثلة عديدة على امل�سائل التي ال
ُتعنى بها )52(.وهناك العديد من امل�سائل الأخرى التي ال حتكمها االتفاقية.
وقد ح َّددت املحاكم امل�سائل الإ�ضافية التالية باعتبارها خارجة عن نطاق
تطبيق االتفاقية :الأثر القانوين للإيداع؛( )53و�صحة ال�شرط املتعلق
باختيار املحكمة )54(،و�صحة ال�شرط اجلزائي (ونطاقه) )55(،و�صحة
()59
()58
واملقا�صة
اتفاق الت�سوية )56(،و�إحالة امل�ستح َّقات( )57و�إحالة العقد،
َّ
(لكن على نحو خمتلف عندما تن�ش�أ جميع املطالبات عن عقد حتكمه
()61
التح�سب’ املعروفة يف القانون البلجيكي،
االتفاقية) )60(،ونظرية ‘
ُّ
()63
وقانون التقادم )62(،وم�س�ألة ما �إذا كان للمحكمة اخت�صا�ص،
()64
وب�صفة عامةُّ � ،أي م�س�ألة �أخرى من م�سائل القانون الإجرائي،
وحتمل
(ُّ)67
الديون )65(،والإقرار بالديون )66(،و�آثار العقد على الأطراف الثالثة،
وكذلك م�س�ألة ما �إذا كان املرء م�س�ؤو ًال م�س�ؤولي ًة م�شرتكة )68(.كما � َّأن
م�س�ألة ما �إذا كان امل�شرتي ،ب�صفته املالك اجلديد لإحدى املن�ش�آت،
م�س�ؤو ًال عن التزامات البائع واملالك ال�سابق ال تندرج �ضمن نطاق اتفاقية
البيع )69(.وقد خل�صت حمكمة عليا �إىل � َّأن اتفاقية البيع ال ت�شمل ما �إذا
خمو ًال على نحو �صحيح ب�إبرام العقد .وهذه امل�س�ألة
كان �أحد الطرفني َّ
()70
يحددها القانون الوطني املنطبق .ووفق ًا لبع�ض املحاكم ،ال تتناول
ِّ
االتفاقية دعاوى ال�ضرر؛( )71وقالت �إحدى املحاكم �صراحة � َّإن االتفاقية ال
"متنع دعوى التدخل ال�ضار يف تو ُّقع الأعمال" )72(.ور�أت املحكمة نف�سها � َّأن
()74
االتفاقية متنع دعاوى الإثراء غري امل�شروع( )73والتعوي�ض عن الأ�ضرار.
ور�أت حمكمة �أخرى � َّأن مقبولية الدعاوى امل�ستندة �إىل الإثراء غري
()75
امل�شروع مرتوكة للقانون الوطني املنطبق.
 -15ور�أت بع�ض املحاكم � َّأن االتفاقية ال حتكم م�سائل الإغالق
احلكمي )76(،ولكن حماكم �أخرى خل�صت �إىل وجوب اعتبار الإغالق
احلكمي مبد�أً عا ًّما من مبادئ االتفاقية )77(.وق�ضت �إحدى املحاكم
�أي�ض ًا ب� َّأن م�س�ألة حقوق الأولوية يف الب�ضائع بني البائع وطرف ثالث دائن
للم�شرتي تقع ،مبوجب املادة  ،4خارج نطاق االتفاقية ،و�أنها تخ�ضع بد ًال
من ذلك للقانون الوطني املنطبق ،الذي كانت الغلبة مبوجبه للطرف
()78
الثالث الدائن.

تو�ضح االتفاقية �أنها ال حتكم انتقال ملكية الب�ضائع املبيعة )48(.وقد
ِّ -12
اع ُترب �أثناء عملية ال�صياغة � َّأن من امل�ستحيل توحيد القواعد ب�ش�أن هذه
النقطة )49(.وهكذا ف� َّإن حتديد �أثر عقد البيع على ملكية الب�ضائع املبيعة
مرتوك للقانون الوطني املنطبق ،من خالل قواعد القانون الدويل اخلا�ص
للمحكمة.

 -16ووفق ًا لبع�ض املحاكم ،ال حتكم االتفاقية م�س�ألة العملة التي ُيدفع
بها الثمن ،و�أنه يف حال عدم اختيار تلك العملة من جانب الطرفني،
ُيرتك الأمر للقانون الوطني املنطبق )80(.ور�أت �إحدى املحاكم �أنه يف حال
عدم اتفاق الطرفني ب�ش�أن امل�س�ألة ،تكون عملة الدفع هي عملة مكان الدفع
()81
حتدده املادة .57
الذي ِّ

وال

حتدد مكان �إبرام
 -17وقالت �إحدى املحاكم �صراحة � َّإن االتفاقية ال ِّ
()82
العقد.

بحق امللكية
 -13وال حتكم االتفاقية �صحة �شرط االحتفاظ ِّ
()51
بحق امللكية.
احلق يف االحتفاظ ِّ
تتناول َّ

()50

()79
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ملنطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 26 ،آذار/مار�س  ،2009على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 579حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك
اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 10 ،أيار/مايو .]2002
()14ق�ضية كالوت رقم [ 579حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 10 ،أيار/مايو .]2002
()15املحكمة االحتادية� ،أملانيا 21 ،كانون الثاين/يناير .101 ،2015 ,Internationales Handelsrecht ،2015
()16انظر حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 28 ،كانون الثاين/يناير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 906
[حمكمة كانتون نيدفالدين� ،سوي�سرا� 23 ،أيار/مايو  ،]2005ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 907حمكمة كانتون
فاليه� ،سوي�سرا� 27 ،أيار/مايو ]2005؛ ق�ضية كالوت رقم [ 894املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 7 ،متوز/يوليه ]2004؛ حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� 11 ،شباط/فرباير ،2004
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 885حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا 13 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]2003؛
املحكمة االحتادية� ،أملانيا 9 ،كانون الثاين/يناير  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 378حمكمة فيجيفانو،
�إيطاليا 12 ،متوز/يوليه ]2000؛ ق�ضية كالوت رقم [ 80حمكمة بافيا� ،إيطاليا 29 ،كانون الأول/دي�سمرب ]1999؛ ق�ضية كالوت رقم [ 331املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
�سوي�سرا� 10 ،شباط/فرباير ]1999؛ ق�ضية كالوت رقم [ 196املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا 26 ،ني�سان�/أبريل ]1995؛ ق�ضية كالوت رقم [ 97املحكمة التجارية يف
كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� 9 ،أيلول�/سبتمرب .]1993
()17انظر هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا� 21 ،شباط/فرباير  ،2005ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 261حمكمة منطقة �سانيه� ،سوي�سرا� 20 ،شباط/فرباير ]1997؛ ق�ضية كالوت رقم [ 103هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية( 1993 ،قرار التحكيم رقم .])6653
()18لالطِّ الع على قرار ي�شري �إىل م�س�ألة القانون الذي يحكم عبء الإثبات دون ت�سوية امل�س�ألة ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ 253حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو،
�سوي�سرا 15 ،كانون الثاين/يناير .]1998
()19ب�ش�أن هذا النوع من احلجج ،انظر حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� 11 ،شباط/فرباير  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة االحتادية� ،أملانيا 9 ،كانون الثاين/يناير  ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ 378حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا 12 ،متوز/يوليه ]2000؛ ق�ضية كالوت رقم [ 380حمكمة بافيا� ،إيطاليا 29 ،كانون الأول/دي�سمرب .]1999
()20انظر ق�ضية كالوت رقم [ 97املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� 9 ،أيلول�/سبتمرب .]1993
()21لالطِّ الع على �إ�شارات �إىل هذا املبد�أ ،انظر حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 28 ،كانون الثاين/يناير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 885حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا 13 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]2003؛ املحكمة االحتادية� ،أملانيا 9 ،كانون الثاين/يناير
 ،2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 378حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا 12 ،متوز/يوليه ]2000؛ حمكمة منطقة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
فرانكفورت 6 ،متوز/يوليه  ،1994يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 107حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا 1 ،متوز/يوليه ( ]1994انظر َّ
كالوت رقم [ 608حمكمة رمييني� ،إيطاليا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،]2002أي�ض ًا يف  896 ،2003 ,Guirisprudenza italianaوما يلي ذلك.
()22حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 28 ،كانون الثاين/يناير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 608
[حمكمة رمييني� ،إيطاليا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،]2002أي�ض ًا يف  896 ،2003 ,Guirisprudenza italianaوما يلي ذلك.
()23حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا 20 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()24ق�ضية كالوت رقم [ 885حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا 13 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]2003
()25انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا الغربية ،الواليات املتحدة 25 ،متوز/يوليه  ،2008على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 549
[حمكمة مقاطعة فالن�سيا� ،إ�سبانيا 7 ،حزيران/يونيه ]2003؛ ق�ضية كالوت رقم [ 251املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا 30 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]1998؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار).
كالوت رقم [ 196املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا 26 ،ني�سان�/أبريل ( ]1995انظر َّ
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()26انظر حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا� 25 ،آب�/أغ�سط�س  ،1994يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 107حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا،
 1متوز/يوليه .]1994
()27انظر املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا 21 ،كانون الثاين/يناير  ،1997يونيلك�س.
()28انظر حمكمة ت�سفويل ،هولندا� 1 ،آذار/مار�س  ،1995 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،1995الرقم 95؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا� 21 ،أيار/مايو ،1996
 ،1996 ,Nederlands Internationaal Privaatrechtالرقم .398
()29ق�ضية كالوت رقم [ 196املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا 26 ،ني�سان�/أبريل ( ]1995نظر الن�ص الكامل للقرار)؛ لالطِّ الع على ق�ضية �أخرى تعالج م�س�ألتي
تن�ص على � َّأن امل�شرتي يح ُّق له عموم ًا
التعوي�ض عن الأ�ضرار وعبء الإثبات ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ 214املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� 5 ،شباط/فرباير ُّ ،]1997
الن�ص
احل�صول على فائدة مقابل نق�صان الربح ،ولكن يف الق�ضية مو�ضع النظر ،فقد امل�شرتي ح َّقه يف الفائدة لأنه مل يربهن على الوقت الذي كان الربح �سيتح َّقق فيه (انظر َّ
الكامل للقرار).
()30انظر ق�ضية كالوت رقم [ 549حمكمة مقاطعة فالن�سيا� ،إ�سبانيا 7 ،حزيران/يونيه ]2003؛ ق�ضية كالوت رقم [ 380حمكمة بافيا� ،إيطاليا 29 ،كانون الأول/دي�سمرب
]1999؛ ق�ضية كالوت رقم [ 210حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا 20 ،حزيران/يونيه ]1997؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا� 25 ،آب�/أغ�سط�س  ،1994يونيلك�س.
()31
الن�ص ولكن دون �أن ت َّتخذ موقفاً ،انظر املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 17 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009ترجمة
ب�ش�أن حمكمة ت�شري �إىل النهجني كليهما املذكورين يف ِّ
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ب�ش�أن حمكمة تقول �إنه ينبغي اللجوء �إىل قواعد قانون املحكمة ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ 906حمكمة كانتون
نيدفالدين� ،سوي�سرا� 23 ،أيار/مايو  ،]2005ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()32حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة وا�شنطن الغربية ،الواليات املتحدة 13 ،ني�سان�/أبريل  ،2006على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()33حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 31 ،آذار/مار�س  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()34حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا الغربية ،الواليات املتحدة 25 ،متوز/يوليه  ،2008على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()35حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة تيني�سي الو�سطى ،الواليات املتحدة 18 ،متوز/يوليه  ،(MSS, Inc. v. Maser Corp.) 2011متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduجور احلكم اخلا�ص بالتعوي�ض امل َّتفق عليه م�س�ألة تتعلَّق بال�صحة ال حتكمها اتفاقية البيع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1021هيئة التحكيم املعنية
بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا 15 ،متوز/يوليه ( ]2008ق�ضية ب�ش�أن معدات لتعبئة احلليب) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()36ق�ضية كالوت رقم [ 578حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميت�شيغان الغربية ،الواليات املتحدة 17 ،كانون الأول/دي�سمرب .]2001
()37انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة 26 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر 2009 U.S. Dist. LEXIS, 104580 (Rice Corp. v. Grain ،2009
)Board of Iraq, et al.؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 28 ،كانون الثاين/يناير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
�آرنهيم ،هولندا 14 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2007غري من�شورة؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة وا�شنطن الغربية 13 ،ني�سان�/أبريل  ،2006على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( 2004 ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2004/08ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 3 ،شباط/فرباير  ،2004ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1121اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 3كانون الأول/دي�سمرب ( 2003قرار التحكيم رقم  ،])CISG/2003/02ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف لييج،
بلجيكا 28 ،ني�سان�/أبريل  ،2003ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 579حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك
اجلنوبية ،الواليات املتحدة الأمريكية� 10 ،أيار/مايو ]2002؛ ق�ضية كالوت رقم [ 445املحكمة االحتادية� ،أملانيا 31 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]2001؛ ق�ضية كالوت رقم [ 433حمكمة
الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شمالية 27 ،متوز/يوليه � ،]2001أي�ض ًا يف U.S. Dist. LEXIS 16000, 2001 Westlaw 1182401 (Asante Technologies Inc. v. 2001
) ،PMC-Sierraمتاحة �أي�ض ًا على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
� 30أيار/مايو  ،2001ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 428املحكمة العليا ،النم�سا� 7 ،أيلول�/سبتمرب ،]2000
يونيلك�س؛ حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا 18 ،حزيران/يونيه  ،1996متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.law.kuleuven.be :
()38انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة
للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحة .41
()39انظر حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 31 ،آذار/مار�س  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()40حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي ،الواليات املتحدة� 19 ،آذار/مار�س ،(Beth Schiffer Fine Photographic Arts, Inc. v. Colex Imagining Inc.) ،2012
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ انظر حمكمة منطقة �سورزيه� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب  ،2008على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()41انظر املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،حزيران/يونيه (ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH v. Sinochem International ،2014
 ،(Overseas) Pte Ltd), (2013) Min Si Zhong Zi No. 35حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.court.gov.cn :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي،
الواليات املتحدة� 19 ،آذار/مار�س  ،(Beth Schiffer Fine Photographic Arts, Inc. v. Colex Imagining Inc.) ،2012متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شليزفيغ� ،أملانيا ٢٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
منطقة الند�شوت� ،أملانيا ١٢ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي
والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( 2007 ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2007/01ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي ،فرن�سا 13 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2005ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ اللجنة ال�صينية
للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( 2005 ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2005/24ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٧حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ٢٧ ،أيار/مايو ]٢٠٠٥؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني
ال�شعبية( 2005 ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2005/22ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي
والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( 2005 ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2005/06ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( 2004 ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2004/07ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  1يف �شنغهاي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( 2004 ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2004/04ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 25 ،شباط/فرباير  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( 2002 ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2002/01ترجمة بالإنكليزية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
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الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة برلني� ٢٤ ،آذار/مار�س  ،1999يونيلك�س؛ ق�ضية
رقم [ ٣٣٣املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا ١١ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٩انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٨٩املحكمة العليا ،النم�سا،
(انظر
]
١٩٩٨
كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٥كانتون تي�شينو ،حمكمة اال�ستئناف� ،سوي�سرا� ١٢ ،شباط/فرباير � ،]1996أي�ض ًا يف Schweizerische
� ٢٠آذار/مار�س ( ]1997انظر َّ
 ١٣٥ ،1996 ,Zeitschrift für europäisches und internationales Rechtوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٤املحكمة العليا يف كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/
الن�ص الكامل للقرار).
دي�سمرب ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف برلني� ،أملانيا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤انظر َّ
()42انظر حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ١٢ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٢٨
[املحكمة العليا ،النم�سا� ٧ ،أيلول�/سبتمرب  ،]٢٠٠٠يونيلك�س؛ حمكمة زوتفني ،هولندا� ٢٩ ،أيار/مايو  ،١٩٩٨ ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،١٩٩٧رقم ١١٠؛ حمكمة
منطقة نوردهورن� ،أملانيا ١٤ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٤يونيلك�س.
()43حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٨٣١املحكمة العليا ،هولندا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٥؛ حمكمة اال�ستئناف يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 592حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٣٠ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١٩حمكمة
منطقة ترير� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٤
(تن�ص على � َّأن م�س�ألة انطباق �أحكام و�شروط البائع القيا�سية يحكمها القانون الوطني
٢٠٠٤
آذار/مار�س
� 
١٧
هولندا،
آرنهيم،
�
()44لالطِّ الع على موقف مغاير ،انظر حمكمة
ُّ
ي�سد الفجوات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
الذي ُّ
()45انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٥املحكمة العليا� ٢١ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٠يونيلك�س.
()46املرجع نف�سه.
()47انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٠املحكمة العليا ،النم�سا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]١٩٩٨
()48انظر اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( 2008 ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2008/01ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1233حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٥ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦١٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢٨ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٢يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٤٧
[حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س  .]2002ولكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٢حمكمة الإفال�س يف الواليات املتحدة ،الواليات
املتحدة ١٠ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠١ت�ست�شهد باملادة  53من اتفاقية البيع ت�أييد ًا ملقولة � َّإن م�سالة �سداد الثمن �أو عدم �سداده مهمة يف حتديد ما �إذا كانت ملكية الب�ضائع قد انتقلت
�إىل امل�شرتي).
()49انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة
للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحة .41
()50انظر ق�ضية كالوت [ 1021هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ١٥ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن معدات لتعبئة احلليب)،
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Efetio Athinonاليونان( 2006 ،امللف رقم  ،)2006/4861ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦١٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� 28 ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٢يونيلك�س؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية ،منطقة جنوب �أ�سرتاليا� ،أدياليد� ،أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
�أملانيا ١٦ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٢
()51حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا ٢٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()52
أحكام هذه االتفاقية على م�س�ؤولية البائع الناجتة عن الوفاة �أو الإ�صابات اجل�سمية التي حتدث
تن�ص املادة  5على �أنه "ال ت�سري � ُ
عالوة على امل�سائل املذكورة يف املادة ُّ ،4
ل ِّأي �شخ�ص ب�سبب الب�ضائع" .انظر النبذة ب�ش�أن املادة .5
()53انظر املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 22 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر (Ningbo Bulijie Import and Export Co. Ltd v. The ،2010
 ،Money Consultants Inc. a/n Bonici Fashion) (2010) Zhe Shang Wai Zhong Zi No. 77حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.ccmt.org.cn :
()54انظر املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 25 ،آذار/مار�س ( CISG-online No. 2588 ،2015ال تنظِّ م اتفاقية البيع تكوين و�شكل اتفاق اختيار املحكمة؛ بيد � َّأن االتفاق ب�ش�أن البيع
قد ي�شري �أي�ض ًا �إىل اتفاق ب�ش�أن اختيار املحكمة)؛  ،Cámara Nacional de los Apelaciones en lo Comercialالأرجنتني ١٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٣يونيلك�س.
()55انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،كانون
الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني
ال�شعبية( 2005 ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2005/05ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي
والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( 2005 ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2005/04ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( 2004 ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2004/07ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
 ٩حزيران/يونيه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٤ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية
التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم
املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٩ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٤ ،ني�سان/
�أبريل  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٨ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا،
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 ١٧حزيران/يونيه  ،١٩٩٨على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ١٨ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٦على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛
حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،1995 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،١٩٩٥الرقم ٥١٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية( ١٩٩٢ ،القرار رقم .])٧١٩٧
الن�ص الكامل للقرار).
()56انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا� ١٤ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٣انظر َّ
()57انظر املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
منطقة ترنافا� ،سلوفاكيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة الإقليمية يف كو�سيت�شي،
�سلوفاكيا� ٢٢ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٧ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/
فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٨املحكمة العليا ،النم�سا� ٧ ،أيلول�/سبتمرب  ،]٢٠٠٠يونيلك�س؛ املحكمة العليا ،النم�سا ٢٥ ،حزيران/يونيه ،1998
77 ،2000 ,Zeitschrift für Rechtsvergleichung؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٤املحكمة العليا يف
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ١٢ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٨انظر َّ
كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٥؛ املحكمة التجارية يف نيفيل ،بلجيكا� ١٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٢حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ]١٩٩٥؛ حمكمة منطقة �آربون � ،سوي�سرا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٤يونيلك�س.
الن�ص الكامل للقرار).
()58انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٥انظر َّ
()59انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� 21 ،آذار/مار�س (Maxxsonics USA, Inc. v. Fengshung Peiying Electro Acoustic 2012
) ،Company, Ltd.متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ انظر املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،٢٠١٠يف Internationales Handelsrecht,
٢٢١ ،٢١٧ ،٢٠١٠؛ حمكمة اال�ستئناف يف مدينة بازل� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 1231حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٩ ،أيار/مايو ]٢٠٠٨؛  ،Monomeles Protodikio Thessalonikisاليونان( ٢٠٠٧ ،امللف رقم ،)٢٠٠٧/٤٣٩٤٥
خال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٣ ،شباط/فرباير ،]٢٠٠٦
�أي�ض ًا يف  ١٤٥ ،٢٠٠٦ ,Internationales Handeslrechtوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٨املحكمة التجارية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٥؛ حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
�شتوتغارت� ،أملانيا ٢٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
�أملانيا ٢٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه
]٢٠٠٤؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة بيليفلد� ،أملانيا١٢ ،
كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٥ ،متوز/يوليه
 ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ� ،أملانيا ١٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٦٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]٢٠٠١أي�ض ًا يف ٢٧ ،٢٠٠٢ ,Internationales Handelsrecht؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٧غرفة التحكيم الوطني
والدويل يف ميالنو� ،إيطاليا� ٢٨ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠١؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٨ ،أيار/مايو  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة منطقة
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٠يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٥٩
[حمكمة كانتون فرايبورغ� ،سوي�سرا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٨؛ حمكمة منطقة هاغن� ،أملانيا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٧على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة
منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٦ ،أيار/مايو  ،١٩٩٧على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه ]١٩٩٧
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٧انظر َّ
(انظر َّ
رقم [ ١٦٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١١ ،متوز/يوليه ]١٩٩٦؛ حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٧ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٨٩
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ]١٩٩٥؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٠ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ حمكمة ميدلبورغ ،هولندا ٢٥ ،كانون
الثاين/يناير  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ حمكمة منطقة ماين� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٤على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
كوبلينت�س� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٩ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٥؛ حمكمة رورموند ،هولندا� ٦ ،أيار/مايو
 ،١٩٩٣يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٩حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ٢٥ ،شباط/فرباير .]١٩٩٣
()60انظر املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 24 ،أيلول�/سبتمرب ( CISG-online No. 2545 = 867 ،2015 ،Neue Juristische Wochenschrift ،2014الفقرة  51وما يليها:
ال ت�شمل اتفاقي ُة البيع املقا�ص َة �إ َّال �إذا كانت املطالبات املتبادلة نابعة من نف�س العقد امل�شمول باتفاقية البيع؛ وعندئذ يطرح �أحد الطرفني الدفاع ال�صريح �أو ال�ضمني املرتبط
باملقا�صةُ ،وينهى من َّثم مفعول املطالبات املتبادلة بقدر ما تكون مت�ساوية يف القيمة ما مل يكن الطرفان قد اتفقا على ا�ستبعاد املقا�صة)؛ املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 14 ،أيار/
مايو ( CISG-online No. 2493 = 3156 ,2014 ،Neue Juristische Wochenschrift ،2014الفقرة  :18ال ت�شمل اتفاقي ُة البيع املقا�ص َة �إذا كانت �إحدى املطالبات فقط
نابعة من العقد امل�شمول باتفاقية البيع)؛ وكذلك املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا 14 ،حزيران/يونيه = 16 ،2014 ,Internationales Handelsrecht ،2012
CISG-online No. 2468؛ وكذلك ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كارلزروهي� ،أملانيا ٢٠ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩١حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ٢٨ ،أيار/مايو ]٢٠٠٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]٢٠٠١متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان:
 .www.cisg.atب�ش�أن تطبيق االتفاقية على املقا�صة فيما يتع َّلق مب�ستحقات نا�شئة من عقود حتكمها االتفاقية ،انظر حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ،٢٠٠٩
على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا ٢٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٠يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/
الن�ص الكامل للقرار).
يوليه ( ]١٩٩٧انظر َّ
()61حمكمة النق�ض ،بلجيكا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()62انظر املحكمة االحتادية 23 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر CISG-online No. 2474 = 25 ,2014 ،Internationales Handelsrecht ،2013؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا١٨ ،
�أيار/مايو  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف مدينة بازل� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٨ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا� ،سلوفاكيا ٣٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٣حمكمة النق�ض يف كولونيا� ،أملانيا� ١٣ ،شباط/فرباير � ،]٢٠٠٦أي�ض ًا يف  ١٤٥ ،٢٠٠٦ ,Internationales Handeslrechtوما
يلي ذلك؛ حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي ،فرن�سا ١٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
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رقم � ،Krajský súd v. Bratislave[ ٩٤٦سلوفاكيا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة
الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٦حمكمة كانتون نيدفالدين� ،سوي�سرا� ٢٣ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢١حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف كارلزروهي� ،أملانيا ٢٠ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٤؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٩ ،حزيران/
يونيه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٧ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة والتبادل التجاري يف �أوكرانيا� ،أوكرانيا ١٥ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
يف كارلزروهي� ،أملانيا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٣؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا ٢٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ٢٠٠٢ ،قرار التحكيم رقم  ،)١١٣٣٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 879املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٢؛ املحكمة التجارية يف �إيبري ،بلجيكا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير
 ،٢٠٠١على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٨املحكمة العليا ،النم�سا� ٧ ،أيلول�/سبتمرب  ،]٢٠٠٠يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٦هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
�إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛
االحتاد الرو�سي ٦ ،حزيران/يونيه ]٢٠٠٠؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٢١ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
املحكمة العليا ،النم�سا ٢٥ ،حزيران/يونيه ٧٧ ،٢٠٠٠ ،Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٥حمكمة منطقة هايلربون� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول/
�سبتمرب ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٩حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا ١٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]١٩٩٧؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،١٩٩٥
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٩ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٠٢
[هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم  ،])7660/KJانظر �أي�ض ًا ن�شرة الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ٦٩ ،١٩٩٥ ،وما يلي
(تن�ص على �أنَّ فرتة التقادم هي م�س�ألة حتكمها االتفاقية ولكنها
ذلك .لكن انظر ق�ضية كالوت رقم ( ٤٨٢حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب 2001
ُّ
لي�ست م�س َّوا ًة �صراحة فيها ،ولكن ت�س ِّوي امل�س�ألة بالرجوع �إىل القانون الوطني املنطبق).
()63انظر املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١١ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٠يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٥
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر َّ
()64حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ٢١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1402حمكمة
العدل يف جنيف� ،سوي�سرا ١٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا١١ ،
متوز/يوليه  ،٢٠00يونيلك�س.
()65انظر حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا 2 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2005ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا،
النم�سا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٧يونيلك�س.
()66انظر املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٣٨
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٨
ً
()67انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٨حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الو�سطى ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الثاين/يناير � ،]٢٠٠٦أي�ضا يف U.S. Dist. LEXIS 2006
)1569 (American Mint LLC Goede Beteiligungsgesellschaft, and Michael Goede v. GOSoftware Inc.؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الو�سطى،
الواليات املتحدة� ١٦ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة٣٠ ،
�آذار/مار�س  ،٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦١٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة٢٨ ،
�آذار/مار�س  ،]٢٠٠٢يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ١٢ ،شباط/فرباير .]١٩٩٨
()68انظر حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٦يونيلك�س.
()69املحكمة االحتادية� ،أملانيا 23 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .CISG-online No. 2474 = 25 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2013
()70املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 25 ،آذار/مار�س ( CISG-online No. 2588 ،2015الفقرة .)46
()71ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أركان�سو اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٠ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٢يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٠حمكمة الواليات
املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠٠
()72حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميزوري ،الواليات املتحدة 10 ،كانون الثاين/يناير ،(Semi-Materials Co., Ltd. v. MEMC Electronic Materials, Inc.) 2011
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حتول اتفاقية البيع دون املطالبات مبوجب القانون املحلي عن الإثراء غري امل�شروع/ر ِّد احلقوق عندما ت�ستند تلك
املطالبات �إىل انتهاك العقد الدويل الذي حتكمه اتفاقية البيع)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أركان�سو ال�شرقية ،الواليات املتحدة ٢٣ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()73حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميزوري ،الواليات املتحدة 10 ،كانون الثاين/يناير ،(Semi-Materials Co., Ltd. v. MEMC Electronic Materials, Inc.) 2011
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حتول اتفاقية البيع دون املطالبات مبوجب القانون الوطني عن الإثراء غري امل�شروع/رد احلقوق عندما ت�ستند تلك
املطالبات �إىل انتهاك العقد الدويل الذي حتكمه اتفاقية البيع)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أركان�سو ال�شرقية ،الواليات املتحدة ٢٣ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٩على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()74حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أركان�سو ال�شرقية ،الواليات املتحدة ٢٣ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()75ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه .]٢٠٠٤
()76حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٣٠ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة �أم�سرتدام ،هولندا،
 ٥ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1995 ,Nederlands Internationaal Privaatrecht ،١٩٩٤الرقم .٢٣١
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤حمكمة
()77انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كارلزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧انظر َّ
التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية االحتادية  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣حمكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية االحتادية
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا� ٢٦ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٢يونيلك�س.
 فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٤انظر َّ()78ق�ضية كالوت رقم [ ٦١٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢٨ ،آذار/مار�س � ]٢٠٠٢أي�ض ًا يف Westlaw 655540 (Usinor 2002
) ،Industeel v. LeeCo. Steel Products Inc.ومتاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :

				

اجلزء الأول -نطاق التطبيق و�أحكام عامة	

31

(ِّ )79
لالطالع على ق�ضية ت�شري �صراحة �إىل �أنَّ للطرفني حرية اختيار العملة لأنَّ االتفاقية ال تتناول هذه امل�سالة ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
الن�ص الكامل للقرار).
فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٤انظر َّ
()80انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٧حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ٢٧ ،أيار/مايو ]٢٠٠٥؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ١٩ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية رقم  ،26الأمانة رقم  ،٥١بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية رقم  ،26الأمانة رقم  ،٥٢بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني� ١٧ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]٢٠٠١متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.at؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٥حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٣٠ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا٣٠ ،
الن�ص الكامل للقرار).
ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
()81ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف برلني� ،أملانيا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٤؛ ولكن انظر حمكمة منطقة برلني� ٢٤ ،آذار/مار�س  ،1998يونيلك�س
(تذكر ر�أي ًا بدي ًال ب�أنَّ االتفاقية ال حتتوي على مبد�أ عام ملعاجلة هذه امل�س�ألة).
( ،Monomeles Protodikio Thessalonikis)82اليونان( ٢٠٠٨ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٧/١٦٣١٩خال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 5
أحكام هذه االتفاقية على م�س�ؤولية البائع الناجتة عن الوفاة �أو الإ�صابات اجل�سمية التي حتدث
ال ت�سري � ُ
لأيِّ �شخ�ص ب�سبب الب�ضائع.

نظرة جمملة
 -1وفق ًا لهذا احلكم ،ال تتناول االتفاقية امل�س�ؤولية عن وفاة �أيِّ �شخ�ص
�أو �إ�صابته اجل�سمية ب�سبب الب�ضائع )1(،مبعزل ع َّما �إذا كان الطرف
امل�صاب هو امل�شرتي �أم طرف ًا ثالثاً .وبالتايل يط َّبق القانون الوطني على
هذه امل�سائل.

نطاق اال�ستبعاد
 -2تعلن املادة � 5أنَّ االتفاقية ال ت�سري على امل�س�ؤولية عن الوفاة �أو
الإ�صابة اجل�سمية التي حتدث "لأيِّ �شخ�ص" )2(.ومع �أنَّ هذا ميكن �أن
ف�سر ب�أنه ي�ستبعد مطالبة امل�شرتي البائع باخل�سارة املالية الناجمة
ُي َّ
عن م�س�ؤولية امل�شرتي جتاه الأطراف الثالثة عن الإ�صابة اجل�سمية التي
حتدث ب�سبب الب�ضائع ،ط َّبقت �إحدى املحاكم االتفاقية على مطالبة
()3
كهذه.

 -3ووفق ًا جلزء من ال�سوابق الق�ضائية ،ت�سري االتفاقية على �أيِّ
مطالبات بالتعوي�ض عن ال�ضرر الذي يلحق باملمتلكات ب�سبب عدم
مطابقة الب�ضائع ،وال تدخل تلك املطالبات يف نطاق اال�ستبعاد الوارد يف
املادة  )4(.5وي�ستبعد ذلك � َّأي تدابري وطنية متزامنة للإن�صاف من ال�ضرر
الذي يلحق باملمتلكات .ونتيجة لذلك ،تقت�ضي االتفاقية ،يف احلاالت التي
تنطبق فيها ،ب�أن ُيبلغ امل�شرتي البائع بعدم املطابقة الذي ت�س َّبب يف �إحلاق
ال�ضرر باملمتلكات ،لكي ال يفقد البائع مطالبته )5(.وعندما يكون ال�ضرر
الالحق باملمتلكات لي�س "ب�سبب الب�ضائع" ،كما هي احلال عندما ي�ؤدِّي
ت�سليم الب�ضائع �إىل �إحلاق ال�ضرر مبمتلكات امل�شرتي ،يجب ت�سوية م�س�ألة
امل�س�ؤولية على �أ�سا�س القانون الوطني املنطبق.
 -4غري �أنه وفق ًا لبع�ض املحاكم ال تتناول االتفاقية املطالبات
املتزامنة للتعوي�ض عن ال�ضرر(� )6أو املطالبات املبن َّية على املزاعم الكاذبة
التي يديل بها البائع عن �إهمال �أو على �سبيل االحتيال )7(،ومن َّثم ال متنع
االتفاقية � َّأي مطالبات بل ترتك للقانون الوطني املنطبق حتديد املتطلبات
ال�ضرورية لأيِّ مطالبة من هذا القبيل.

احلوا�شي
الن�ص الكامل للقرار).
()1انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥انظر َّ
()2ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٥
الن�ص الكامل للقرار).
()3انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٣انظر َّ
()4انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٥
()5انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف تورينغر� ،أملانيا� ٢٦ ،أيار/مايو ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا،
 ٢٦ني�سان�/أبريل .]١٩٩٥
()6حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أركان�سو ال�شرقية ،الواليات املتحدة ٢٣ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٥٧٩
[حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٠ ،أيار/مايو ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٠حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات
املتحدة� ٢٩ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠٠
()7حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أركان�سو ال�شرقية ،الواليات املتحدة ٢٣ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2009على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة
ملنطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٩على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة،
 ١٠ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٠ ،أيار/
مايو .]٢٠٠٢
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املادة 6
يجو ُز للطرفني ا�ستبعا ُد تطبيق هذه االتفاقية ،كما يجوز لهما ،فيما عدا الأحكام املن�صو�ص عليها يف
ن�ص من ن�صو�صها �أو تعديل �آثاره.
املادة  ،12خمالف ُة ٍّ

مقدمة
ِّ
 -1وفق ًا للمادة  6من االتفاقية ،يجوز للطرفني ا�ستبعاد تطبيق
جزئيا) �أو اخلروج عن �أحكامها .ومن َّثم فحتى �إذا
(كليا �أو ًّ
االتفاقية ًّ
حتدد � َّأن
كانت االتفاقية منطبقة بخالف ذلك ،يجب على املحاكم �أن ِّ
الطرفني مل ي�ستبعدا تطبيق االتفاقية �أو يخرجا عن �أحكامها )1(،وبذلك
يرتقي عدم وجود اال�ستبعاد �إىل مرتبة �شرط لتطبيق االتفاقية .وقد رئي
� َّأن االتفاقية قد ُت�ستبعد �أو ُيخرج عن �أحكامها على هذا النحو حتى عندما
تكون قد �أُدجمت يف القانون الوطني لدولة متعاقدة يحكم العقد املعني،
وبذلك تكون قد �أ�صبحت جزء ًا منه ،مبقت�ضى قواعد القانون الدويل
()2
اخلا�ص املنطبق.
 -2ووفق ًا لع َّدة حماكم ،يتط َّلب اختيار عدم تطبيق االتفاقية
وجود اتفاق وا�ضح( )3وال لب�س فيه( )4وقطعي( )5بني الطرفني(.)6
بيد �أنه وفق ًا لإحدى املحاكم يكفي لعدم تطبيق االتفاقية �أن "يحتوي
()7
التذرع
العقد على �شرط متعلق باختيار القانون ".وبالنظر �إىل � َّأن ُّ
باملادة �( )1( 1أ) ال يعتمد على اتفاق الطرفني كليهما على تطبيق االتفاقية،
ملجرد � َّأن �أحد الطرفني اعرت�ض على
ف� َّإن
االتفاقية ال ميكن ا�ستبعادها َّ
()8
تطبيقها.
 -3وبال�سماح للطرفني با�ستبعاد االتفاقية �أو اخلروج عن �أحكامها،
�أ َّكد �صائغوها مبد�أ � َّأن امل�صدر الرئي�سي لقواعد عقود البيع الدويل هو
حرية الطرفني )9(.وبذلك �س َّلم ال�صائغون بو�ضوح بالطابع غري الإلزامي
لالتفاقية( )10وبالدور املركزي الذي ت�ؤ ِّديه حرية الطرفني يف التجارة
()11
الدولية – وحتديد ًا يف البيوع الدولية.

خمالفة �أحكام االتفاقية
متيز املادة  6بني ا�ستبعاد تطبيق االتفاقية كلية وخمالفة بع�ض
-4
ِّ
()12
�أحكامها .وال يخ�ضع اال�ستبعاد ل ِّأي قيود �صريحة يف االتفاقية ،يف حني
تخ�ضع خمالفة الأحكام لقيود �صريحة .فعندما يكون مكان عمل �أحد طريف
()13
عقد حتكمه االتفاقية واقع ًا يف دولة �أعلنت حت ُّفظها مبقت�ضى املادة ،96
()14
ال يجوز للطرفني خمالفة �أحكام املادة � 12أو تعديل �آثارها.
تطبق � ُّأي �أحكام "ت�سمح باتخاذ � ِّأي �شكل
ولذلك ففي هذه احلاالت ال َّ
ر�ضائيا �أو لوقوع
ف�سخه
أو
�
تعديله
أو
�
البيع
غري الكتابة لأجل انعقاد عقد
ًّ
الإيجاب �أو القبول �أو الإعالن عن الق�صد" (املادة  .)12وفيما عدا
حق الطرفني يف اخلروج عن � ِّأي حكم
تقيد االتفاقية �صراحة َّ
ذلك ،ال ِّ
من �أحكامها.

 -5وال ي�ستطيع الطرفان خمالفة �أحكام القانون الدويل العام
الواردة يف االتفاقية (�أي املواد  )101-89رغم � َّأن االتفاقية ال تذكر ذلك
�صراحة ،ل َّأن هذه الأحكام تتناول م�سائل ذات �صلة بالدول املتعاقدة ولي�س
الأطراف اخلا�صة )15(.وقالت �إحدى املحاكم �أي�ض ًا �إنه ال ميكن خمالفة
()16
املادة  28من االتفاقية.
 -6وقد �س َّلمت �إحدى املحاكم ،مثالً ،ب�أنه ميكن للطرفني خمالفة
"الفرتة املعقولة" للإخطار املح َّددة يف املادة  )1( 39ب�أن يدرجا،
يوجه "يف غ�ضون خم�سة �أيام عمل
ن�صا ب� َّأن الإخطار يجب �أن َّ
مثالًًّ ،
من الت�سليم )17(".وقالت �إحدى هيئات التحكيم �إنه ميكن للطرفني
�أن يخالفا احل َّد النهائي البالغ �سنتني للفرتة املن�صو�ص عليها يف
املادة  )18(.)2( 39وقالت حمكمة �أخرى � َّإن الطرفني م�سموح لهما
مبخالفة مفهوم "الت�سليم" الوارد يف االتفاقية )19(.و�أ َّكدت حمكمة
غريها � َّأن املادة  ،55املتعلِّقة بالعقود ذات الثمن غري املح َّدد ،ال تنطبق
�إ َّال عند عدم اتفاق الطرفني على العك�س )20(.وخل�صت املحكمة العليا
النم�ساوية(� )21إىل �أنه ميكن خمالفة املادة � 57أي�ضاً .وقالت هيئة حتكيم
� َّإن املادة  6من االتفاقية ت�سمح للطرفني مبخالفة �أحكام االتفاقية اخلا�صة
()22
بامل�س�ؤولية.

اال�ستبعاد ال�صريح
 -7ي�ستطيع الطرفان �أن ي�ستبعدا تطبيق االتفاقية �صراحة( )23بو�سائل
من بينها �إدراج �شروط تعاقدية قيا�سية حتتوي على �شرط ي�ستبعد
االتفاقية �صراحة )24(.واال�ستبعاد ال�صريح على نوعني هما :اال�ستبعاد
مع بيان الطرفني القانون املنطبق على العقد واال�ستبعاد دون بيان ذلك
ويحددان
القانون .وحيثما ي�ستبعد الطرفان �صراحة تطبيق االتفاقية ِّ
القانون املنطبق ،وهو ما ميكن �أن يحدث يف بع�ض البلدان يف �سياق
حتدده
الإجراءات القانونية )25(،يكون القانون املنطبق هو ذلك الذي ِّ
قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة )26(،وهو ما ي�ؤ ِّدي (يف معظم
البلدان)(� )27إىل تطبيق القانون الذي اختاره الطرفان )28(.وحيثما
ي�سميان القانون املنطبق،
ي�ستبعد الطرفان االتفاقية �صراحة ولكن ال ِّ
يح َّدد القانون املنطبق عن طريق قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة.
 -8وقالت �إحدى املحاكم � َّإن االتفاقية تنطبق رغم اال�ستبعاد ال�صريح
الوارد يف ال�شروط التعاقدية القيا�سية املنطبقة لل�صكني اللذين �سبقا
املوحد لإن�شاء عقود البيع الدويل للب�ضائع
االتفاقية—وهما القانون َّ
()29
املوحد لإن�شاء عقود البيع الدويل للب�ضائع.
واالتفاقية املتعلِّقة بالقانون َّ
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

اال�ستبعاد ال�ضمني
 -9تناولت ع َّدة قرارات م�س�ألة ما �إذا كان ميكن ا�ستبعاد تطبيق
�ضمنيا .وي�سمح العديد من املحاكم �صراحة ب�إمكانية اال�ستبعاد
االتفاقية
ًّ
()31
()30
ال�ضمني ،ما دامت َّنية الطرفني ا�ستبعاد تطبيق االتفاقية وا�ضحة
()32
ن�ص االتفاقية،
وحقيقية .ورغم عدم وجود ت�أييد �صريح لهذا الر�أي يف ِّ
عار�ضت غالبية الوفود االقرتاح املق َّدم �أثناء امل�ؤمتر الدبلوما�سي بعدم
جزئيا �إ َّال �إذا َّمت ذلك اال�ستبعاد
كليا �أو
ًّ
ال�سماح با�ستبعاد االتفاقية ًّ
()33
ن�ص االتفاقية �إ�شارة �صريحة �إىل �إمكانية
"�صراحة" .وقد ُحذفت من ِّ
ملجرد "اخل�شية من �أن ت�ؤ ِّدي الإ�شارة اخلا�صة �إىل
اال�ستبعاد ال�ضمني وذلك َّ
اال�ستبعاد ‘ال�ضمني’ �إىل ت�شجيع املحاكم على �أن ت�ستنتج ،على �أ�س�س غري
كافيةَّ � ،أن االتفاقية كلها قد ا�س ُتبعدت" )34(.غري �أنه وفق ًا لبع�ض قرارات
املحاكم( )35ولقرار حتكيمي واحد( )36ال ميكن ا�ستبعاد تطبيق االتفاقية
تن�ص على تلك الإمكانية �صراحة.
ًّ
�ضمنيا ،على �أ�سا�س � َّأن االتفاقية ال ُّ
 -10ورغم �أنه ينبغي تقييم ا�ستبعاد االتفاقية يف كل حالة على حدة
فقد َّمت االعرتاف بطرائق متن ِّوعة ي�ستطيع بها الطرفان ا�ستبعاد االتفاقية
�ضمنيا—وذلك مث ًال باختيار قانون( )38دولة غري متعاقدة باعتباره
ًّ
()39
القانون املنطبق على عقدهما.
()37

 -11وتن�ش�أ م�شاكل �أ�صعب �إذا اختار الطرفان قانون دولة متعاقدة
باعتباره القانون الذي يحكم عقدهما .وتوحي بع�ض قرارات
التحكيم( )40وعدد من قرارات املحاكم( )41ب� َّأن ذلك االختيار ي�شكِّل
�ضمنيا لتطبيق االتفاقية ،على الأقل عندما ي�شري الطرفان
ا�ستبعاد ًا
ًّ
()42
�إىل االنطباق "احل�صري" لقانون دولة متعاقدة .غري � َّأن معظم
قرارات املحاكم )43(،والقرارات التحكيمية )44(،ت َّتخذ ر�أي ًا خمتلفاً.
حتتج �أ�سا�س ًا ب� َّأن االتفاقية هي جزء من قانون الدولة املتعاقدة
فهي ُّ
()45
التي اختار الطرفان قانونها؛ وب� َّأن اختيار الطرفني يبقى ذا معنى
ل�سد الثغرات املوجودة يف
�سي�ستخدم ِّ
لأنه ِّ
يحدد القانون الوطني الذي ُ
()46
االتفاقية .ووفق ًا لهذا االجتاه يف القرارات ال ي�ؤ ِّدي اختيار قانون
دولة متعاقدة� ،إذا ا ُّتخذ دون �إ�شارة خا�صة �إىل القانون الداخلي لتلك
الدولة� ،إىل ا�ستبعاد انطباق االتفاقية )47(،حتى حني يكون القانون املختار
هو قانون والية �ضمن دولة احتادية )48(،على الأقل لي�س وفق ًا لر�أي بع�ض
املحاكم )49(.وبطبيعة احلال يجب اعتبار االتفاقية م�ستبعدة �إذا اختار
الطرفان بو�ضوح تطبيق القانون الداخلي لدولة متعاقدة )50(.ووفق ًا
�ضمنيا �أن يحتوي العقد
لإحدى املحاكم يكفي العتبار االتفاقية م�ستبعدة
ًّ
على �شرط يجعل "القانون الأ�سرتايل منطبق ًا يف �إطار ا�ستبعاد قانون
()51
الأون�سيرتال".
�ضمنيا باختيار الطرفني
 -12ووفق ًا لبع�ض املحاكمُ ،ت�ستبعد االتفاقية
ًّ
"قانون دولة متعاقدة من حيث �إنه خمتلف عن القانون الوطني لدولة
()52
متعاقدة �أخرى".
 -13وميكن �أن ي�ؤ ِّدي اختيار املحكمة �أي�ض ًا �إىل اال�ستبعاد ال�ضمني
النطباق االتفاقية� )53(.إ َّال � َّأن ا�ستبعاد تطبيق االتفاقية ال ميكن �أن ُي�ستنتج
باال�ستناد فقط �إىل � َّأن ال�شروط القيا�سية تق�ضي باخت�صا�ص حماكم
"دولة متعاقدة"(� )54أو �إىل � َّأن َّثمة �شرط حتكيم يف العقد ي�سمح للمح َّكمني
()55
بتطبيق القانون الوطني لدولة غري متعاقدة.

			

 -14وقد ن�ش�أت م�س�ألة ما �إذا كان تطبيق االتفاقية ُي�ستبعد �إذا اخت�صم
الطرفان يف نزاعهما على �أ�سا�س القانون الوطني وحده رغم � َّأن كل
جمرد
مقت�ضيات تطبيق االتفاقية م�ستوفاة .ووفق ًا لع َّدة قرارات ،ف� َّإن َّ
بحد ذاته
كون الطرفني ا�ستندا يف حججهما �إىل القانون الداخلي ال ي�ؤ ِّدي ِّ
()56
يطبق
�إىل ا�ستبعاد االتفاقية .ووفق ًا لر�أي حماكم �أخرى ،ينبغي �أن ِّ
الق�ضاة االتفاقية �إذا كان الطرفان ال يدركان � َّأن االتفاقية منطبقة وق َّدما
ملجرد اعتقادهما خط�أً � َّأن ذلك
حججهما ا�ستناد ًا �إىل القانون الوطني َّ
يقدم
القانون منطبق )57(.ووفق ًا ملحاكم �أخرىُ ،ت�ستبعد االتفاقية حيثما ِّ
()58
الطرفان حججهما باال�ستناد �إىل القانون الوطني للمحكمة وحده.
َ
الطرف عن االتفاقية حيثما ا�ستند
بع�ض هيئات التحكيم
غ�ضت ُ
وباملثلَّ ،
()59
الطرفان يف مرافعاتهما �إىل القانون الوطني وحده .وحيثما يبني كل
من الطرفني مرافعته على قانونه الوطني ،ال ميكن �أن ُيعترب � َّأن الطرفني
()60
ا�ستبعدا االتفاقية.
 -15ووفق ًا لبع�ض املحاكم ،ال ي�شكِّل �إدراج الطرفني القواعد
الدولية لتف�سري امل�صطلحات التجارية (الإنكوترمز) يف اتفاقهما
�ضمنيا لالتفاقية )61(.ووفق ًا ملحكمة �أخرى ،ميكن
ا�ستبعاد ًا
ًّ
ا�ستبعاد االتفاقية �إذا ا َّتفق الطرفان على �شروط متناق�ضة مع
()62
االتفاقية.
 -16وقالت �إحدى هيئات التحكيم �صراحة �إنه "عندما يكون �شرط
معينة متناق�ض ًا مع االتفاقية ،يكون االفرتا�ض
تعاقدي يحكم م�س�ألة َّ
هو � َّأن الطرفني ق�صدا اخلروج عن االتفاقية ب�ش�أن تلك امل�س�ألة املعينة.
مي�س ذلك انطباق االتفاقية عموماً .واتفاق الطرفني املح َّدد
وال ُّ
احلد الزمني البالغ �سنتني املن�صو�ص عليه يف املادة
على تخفي�ض ِّ
تتو�صل �إىل
[ 39من االتفاقية] �إىل � 12شهر ًا ال يجعل هيئة التحكيم َّ
()63
قرار �آخر".
ويتحمل الطرف الذي ي َّدعي ا�ستبعاد االتفاقية عبء الإثبات فيما
-17
َّ
()64
يتع َّلق بوجود اتفاق على ا�ستبعاد االتفاقية.

اختيار تطبيق االتفاقية
 -18رغم � َّأن االتفاقية متكِّن الطرفني �صراحة من ا�ستبعاد تطبيقها
جزئيا ،فهي ال ُتعلن ما �إذا كان يجوز للطرفني ت�سمية االتفاقية
كليا �أو ًّ
ًّ
باعتبارها القانون الذي يحكم عقدهما حني ال تكون منطبقة بخالف
ذلك .وقد جرى تناول هذه امل�س�ألة �صراحة يف اتفاقية الهاي ل�سنة
املوحد لإن�شاء عقود البيع الدويل للب�ضائع ،التي
 1964املتعلِّقة بالقانون َّ
حتتوي على حكم ،هو املادة  ،4يعطي الطرفني �صالحية "اختيار تطبيق
االتفاقية" .وعدم وجود حكم مماثل يف االتفاقية ال يعني بال�ضرورة �أنه
ُيحظر على الطرفني "اختيار تطبيق" االتفاقية .وقد ُرف�ض اقرتاح ق َّدمته
جمهورية �أملانيا الدميقراطية ال�سابقة �أثناء امل�ؤمتر الدبلوما�سي( )65ب�أن
طبق االتفاقية حتى عندما ال ُت َّلبى املقت�ضيات ال�ضرورية لتطبيقها،
ُت َّ
طبق؛ بيد �أنه لوحظ �أثناء املناق�شات � َّأن
�شريطة �أن يريد الطرفان �أن ُت َّ
الن�ص املقرتح غري �ضروري ل َّأن مبد�أ حرية الطرفني يكفي لل�سماح لهما
َّ
"باختيار تطبيق" االتفاقية.
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 ١٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١١حمكمة اال�ستئناف
(انظر
]
١٩٩٧
�شباط/فرباير
١١
النم�سا،
العليا،
املحكمة
[
١٩٠
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم
َّ
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١١حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا� ١١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٦حبيبات
(انظر
]
١٩٩٧
الثاين/يناير
الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٨ ،كانون
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
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الأملنيوم) (انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٩حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٩ ،حزيران/يونيه
(انظر
]
١٩٩٤
الثاين/نوفمرب
ت�شرين
١٠
النم�سا،
العليا،
رقم [ ١٠٦املحكمة
َّ
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
١٩٩٢
الثاين/نوفمرب
ت�شرين
٢٠
أملانيا،
�
كارلزروهي،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
[
٣١٧
رقم
كالوت
ق�ضية
للقرار)؛
الكامل
الن�ص
َّ
( ]١٩٩٤انظر َّ
()2انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ 956املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا� 20 ،أيار/مايو � Olivaylle Pty Ltd v. Flottweg( 2009أو Flottweg GmbH
� & Co. KGAAسابقا)] ،[2009] FCA 522, (2009) 255 ALR 632 ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٧
()7حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة ٢1 ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠10على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()8انظر املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،حزيران/يونيه (ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH v. Sinochem International ،2014
 ،(Overseas) Pte Ltd), (2013) Min Si Zhong Zi No. 35حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.court.gov.cn :؛ املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 30ني�سان�/أبريل  ،(C & J Sheet Metal Co. Ltd v. Wenzhou Chenxing Machinery Co. Ltd), (2014) Min Shen Zi No. 266 ،2014حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.court.gov.cn :؛ املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 24 ،كانون الأول/دي�سمرب (Egypt Elborsh Co. v. Geng Qunying et al.), (2012) Min ،2012
 ،Shen Zi No. 1402حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.court.gov.cn :؛ الناق�ض حلكم املحكمة ال�شعبية العالية يف هيبيJi Min San Zhong Zi No. ،2010 ،
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59؛ املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 20 ،آب�/أغ�سط�س (Grand Resources Group Co. Ltd v. STX Corp. ) (2014) Zhe Shang،2014
 ،Wai Zhong Zi No. 48حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww. ccmt.org.cn :؛ املحكمة ال�شعبية العالية يف بلدية بيجني ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 18 ،آذار/مار�س
 ،(Beijing Chenguang Huilong Electronic Technology Co. Ltd v. Thales Communications (France) Co. Ltd), (2004) Gao Min Zhong Zi No. 576 ،2005حكم
مدين .قارن حمكمة ال�شعب العليا لبلدية �شنغهاي ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www. ccmt.org.cn :جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٧ ،أيار/مايو (H20 Recreation Inc ،٢٠٠٧
 ،v. Donghui Plastic (Shanghai) Co. Ltd) (2007) Hu Gao Min Si (Shang) Zhong Zi No. 6حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www. ccmt.org.cn :ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()9
الن�ص الكامل للقرار).
لالطِّ الع على �إ�شارة �إىل هذا املبد�أ ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٦انظر َّ
()10
لالطِّ الع على �إ�شارة �صريحة �إىل طابع االتفاقية غري الإلزامي ،انظر املحكمة العليا يف كانتون برين� ،سوي�سرا� ١٩ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٨على العنوانwww.cisg-online.ch :؛
ق�ضية كالوت رقم [ 1401حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا ٢٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٤حمكمة كانتون جورا� ،سوي�سرا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٤؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٠حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٢انظر ن�ص القرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٤٧حمكمة النق�ض املدنية� ،إيطاليا ١٩ ،حزيران/
يونيه � ،]٢٠٠٠أي�ض ًا يف ٢٣٦ ،٢٠٠١ ،Giurisprudenza italiana؛ انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٥املحكمة العليا ،النم�سا� ٢١ ،آذار/مار�س � ،]٢٠٠٠أي�ض ًا يف Internationales
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة فيينا التجارية ،النم�سا،
٤١ ،٢٠٠١ ،Handelsrecht؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٠املحكمة العليا ،النم�سا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٨انظر َّ
� ٤آذار/مار�س  ،١٩٩٧غري من�شورة؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٩حمكمة كانتون والي�س� ،سوي�سرا ٢٩ ،حزيران/يونيه � ،]١٩٩٤أي�ض ًا يف ،Zeitschrift für Walliser Rechtsprechung
.١٢٦ ،١٩٩٤
()11ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٢حمكمة منطقة �شتيندال� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]٢٠٠٠أي�ض ًا يف .٣٢ ،2001 ,Internationales Handelsrecht
()12لالطِّ الع على قرارات ت�شري �إىل �أنه يجوز للطرفني ا�ستبعاد تطبيق االتفاقية �أو اخلروج عن معظم �أحكامها �أو تغيري �أثر تلك الأحكام ،انظر املحكمة املدنية ،مدينة بازل،
�سوي�سرا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٣٠ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية
التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة
التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٤حمكمة
الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٢٩ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٠حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٢انظر
ن�ص القرار الكامل).
�شرتط
ت�شريعها انعقا َد عقود البيع �أو �إثباتها كتاب ًة �أن ُت�صدِ ر يف � ِّأي وقت �إعالن ًا وفق ًا للمادة  12مفا ُده � َّأن � َّأي ُحكم من �أحكام املادة
()13انظر املادة " :96لكلِّ دولة ُمتعاقدة َي ُ
ُ
َ
النية ،ب� ِّأي �صورة غري
� ،11أو املادة � ،29أو اجلزء الثاين من هذه االتفاقيةُ ،ي ِجي ُز انعقا َد عقد البيع �أو تعديل ُه �أو �إنها َء ُه
ًّ
ر�ضائيا �أو �إ�صدا َر الإيجاب �أو القبول �أو � َّأي تعبري �آخر عن َّ
مكان عمل �أحد الطرفني يف تلك الدولة".
الكتابة ،ال
ُ
ينطبق على احلاالت التي يكون فيها ُ
()14لالطِّ الع على �إ�شارة �صريحة يف ال�سوابق الق�ضائية �إىل � َّأن الطرفني غري م�سموح لهما با�ستبعاد املادة  ،12انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون
الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()15ق�ضية كالوت رقم [ ٦٥١حمكمة بادوفا� ،إيطاليا ١١ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٥
()16املرجع نف�سه.
()17حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة منطقة غي�سني،
�أملانيا ٥ ،متوز/يوليه .٤٣٨ ،١٩٩٥ ،Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report ،١٩٩٤
()18هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ٢٠٠٢ ،قرار التحكيم رقم  ،)١١٣٣٣على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()19املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()20ق�ضية كالوت رقم [ ١٥١حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٥
()21ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٤
()22هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة والتبادل التجاري يف �أوكرانيا� ،أوكرانيا( ٢٠٠٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٤٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()23لالطِّ الع على ق�ضايا َّمت فيها ا�ستبعاد االتفاقية �صراحة ،انظر هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا� ١٧ ،آب�/أغ�سط�س ،٢٠٠٩
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة �أوتريخت ،هولندا ١٥ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،٢٠٠٤
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :لالطِّ الع على ق�ضايا �أ�شري فيها �إىل الإمكانية التي ال نزاع فيها املتاحة للطرفني ال�ستبعاد االتفاقية
�صراحة ،انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٩على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()24املحكمة العليا يف نيو�ساوث ويلز� ،أ�سرتاليا� 24 ،آب�/أغ�سط�س  ،(Venter v. Ilona MY Ltd), [2012] NSWSC 1029 ،2012الفقرة �( 28شرط الوالية الق�ضائية
احل�صرية)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �أولدينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة العليا ،النم�سا ٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :لالطِّ الع على �إ�شارة ب�سيطة �إىل �إمكانية ا�ستبعاد
االتفاقية �صراحة باللجوء �إىل ال�شروط التعاقدية القيا�سية ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٤حمكمة كانتون جورا� ،سوي�سرا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]2004
()25ينطبق ذلك يف �أملانيا مثالً ،كما هو م�شار �إليه يف ال�سوابق الق�ضائية؛ انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ وينطبق
� ٢٦آب�/أغ�سط�س ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣انظر َّ
ذلك �أي�ض ًا يف �سوي�سرا ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ١٠ ،شباط/فرباير � ،]١٩٩٩أي�ض ًا يف Schweizerische Zeitschrift für
.١١١ ،2000 ,Internationales und Europäisches Recht
()26
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا� ١٥ ،آذار/مار�س
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣١املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٣ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٧انظر َّ
 ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg-online.ch :
()27حيثما تكون قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة هي القواعد املن�صو�ص عليها � َّإما يف اتفاقية الهاي لعام  1955املتعلِّقة بالقانون ال�ساري على املبيعات الدولية،
جمموعة معاهدات الأمم املتحدة )� ،)510 U.N.T.S. 149أو يف اتفاقية روما لعام  1980ب�ش�أن القانون املنطبق على االلتزامات التعاقدية (جمموعة معاهدات الأمم املتحدة ،املج َّلد
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 ،1605الرقم � ،)28023أو يف الئحة روما الأوىل� ،أو يف اتفاقية البلدان الأمريكية لعام  1994ب�ش�أن القانون املنطبق على االلتزامات التعاقدية (م�ؤمتر منظمة البلدان الأمريكية

اخلام�س املتخ�ص�ص حول القانون الدويل اخلا�ص :اتفاقية البلدان الأمريكية ب�ش�أن القانون املنطبق على العقود الدولية� 17 ،آذار/مار�س OEA/Ser.K/XXI.5, CIDIP-V/ ،1994
� 17 ،doc.34/94 rev. 3 corr. 2آذار/مار�س  ،1994على العنوان ،)www.oas.org :ي�سري القانون الذي اختاره الطرفان.

()28هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا� ١٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()29ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]٢٠٠٦
()30انظر حمكمة ا�ستئناف روان ،فرن�سا� 26 ،أيلول�/سبتمرب  ،2013متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-france.org :ق�ضية كالوت رقم [ 1057املحكمة
العليا ،النم�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢ ،ني�سان/
�أبريل  ،٢٠٠٩على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة العليا يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� ٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٩على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة فوريل� ،إيطاليا،
� ١٦شباط/فرباير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٠هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة
لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ،Polimeles Protodikio Athinon
اليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا،
 ١١كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا يف كانتون برين� ،سوي�سرا� ١٩ ،أيار/مايو
 ،٢٠٠٨على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،النم�سا ٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٦٥١حمكمة بادوفا� ،إيطاليا ١١ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٥؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٦املحكمة
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٤املحكمة العليا ،النم�سا ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٣انظر َّ
التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٢ماكينة لت�سوية الغزل)،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،
 ،104 ،2003ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٠حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا ١١ ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٢
ن�ص القرار)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ٢٠٠٢ ،قرار التحكيم رقم  ،)١١٣٣٣على العنوان :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
(انظر َّ
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]٢٠٠١متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ حمكمة
النق�ض ،فرن�سا ٢٦ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠١يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم  [ ٤٨٣املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ١٩ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.law.kuleuven.be؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٣حمكمة مقاطعة �أليكانتي� ،إ�سبانيا ١٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٠؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا،
 ١٢متوز/يوليه ]2000؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٢٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٩يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٩ ،أيار/مايو  ٤٠١ ،١٩٩٦ ،Neue Juristische Wochenschrift ،١٩٩٥وما يلي ذلك؛
�أملانيا ٩ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا القرارات املذكورة يف احلوا�شي التالية.
(انظر
]
١٩٩٥
أيار/مايو
�
٢٤
أملانيا،
�
�سيلي،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٦حمكمة
َّ
()31حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 904حمكمة كانتون جورا� ،سوي�سرا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٥حمكمة اال�ستئناف
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
يف الواليات املتحدة (الدائرة اخلام�سة) ،الواليات املتحدة ١١ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣جرى ت�صويبها بتاريخ  ٧متوز/يوليه ( ]٢٠٠٣انظر َّ
رقم [ ٦٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]٢٠٠١متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.at :
()32ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٤حمكمة كانتون جورا� ،سوي�سرا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]٢٠٠٤
()33الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل ( 1980من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
 ،)A.81.IV.3ال�صفحات .250-247
()34املرجع نف�سه ،املادة .17
()35انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي ،الواليات املتحدة ٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٨على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٨٤٥
[حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميت�شيغان ال�شرقية ،الواليات املتحدة� ٢٨ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميني�سوتا ،الواليات
املتحدة ٣١ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٧؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الو�سطى ،الواليات املتحدة� ١٦ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو
جري�سي ،الواليات املتحدة ١٥ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٥على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٣على العنوان:
www.cisg-online.ch؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ حمكمة التجارة الدولية ،الواليات املتحدة ٢٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر 726 Fed. ،١٩٨٩
) ،Supp. 1344 (Orbisphere Corp. v. United Statesمتاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()36انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٤هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير � ،]٢٠٠٠أ�شري
�إليها �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()37لالطِّ الع على هذه املقولة ،انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار).
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٤حمكمة كانتون جورا� ،سوي�سرا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()38يتو َّقف الت�سليم بهذا االختيار على قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة.
()39انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٤حمكمة كانتون جورا� ،سوي�سرا ٣ ،ت�شرين
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٥١حمكمة بادوفا� ،إيطاليا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٤حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٢٩ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٣؛
الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٣حمكمة مقاطعة
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٣انظر َّ
يف�سر وفق ًا لقانون دولة غري متعاقدة ،وبتقدمي
�ضمنيا تطبيق االتفاقية،
�أليكانتي� ،إ�سبانيا ١٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٠ا�ستبعد الطرفان
ِّ
ًّ
بالن�ص على � َّأن عقدهما ينبغي �أن َّ
التما�ساتهما وبيانات �أوجه دفاعهما وا ِّدعاءاتهما املقابلة وفق ًا للقانون الوطني للمحكمة (دولة متعاقدة)).
()40انظر هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٢ ،ني�سان�/أبريل
 ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
االحتاد الرو�سي ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة
لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
خم�ص�صة� ،إيطاليا ١٩ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٤
رقم [ ٩٢هيئة حتكيم ّ
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()41انظر املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 20 ،متوز/يوليه (Zheng Hong Li Ltd. Hong Kong v. Jill Bert Ltd), (1998) Jing Zhong Zi No. ،1999
 ،208حكم مدين ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧غري من�شورة؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٤حمكمة كانتون جورا� ،سوي�سرا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٤انظر َّ
 ،١٩٩٥يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٢٦حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ١٦ ،آذار/مار�س ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤املحكمة املدنية يف مونزا� ،إيطاليا ١٤ ،كانون الثاين/
يناير .]١٩٩٣

()42حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧غري من�شورة.
()43املحكمة ال�شعبية العالية يف بلدية تياجنني ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 25 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب (Kemlon International v. Pang Languo), (2013) Jin Gao ،2013
 ،Min Si Zhong Zi No. 91حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.ccmt.org.cn :؛ املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 11 ،أيلول/
�سبتمرب  ،Zhejiang Cereals, Oils & Foodstuffs Import and Export Co. Ltd v. Heltiji Foodstuffs Ltd), (2013) Zhe Shang Wai Zhong Zi No. 83( ،2013حكم مدين،
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.court.gov.cn :؛ املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ١١ ،أيار/مايو  ،٢٠١٠على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٧املحكمة
العليا ،النم�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� ٣ ،آذار/مار�س
 ،٢٠٠٩على العنوانwww.cisg-online.ch :؛  ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة روتردام ،هولندا ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨غري من�شورة؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1232حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا،
� ٣١آذار/مار�س  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميت�شيغان
ال�شرقية ،الواليات املتحدة� ٢٨ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٧؛ حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ١٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
يف لينت�س ،النم�سا� ٨ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،النم�سا ٢٦ ،كانون الثاين/يناير ،٢٠٠٥
الن�ص
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٥١حمكمة بادوفا� ،إيطاليا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1401حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا ٢٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٤؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٢٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،٢٠٠٤
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة كيل� ،أملانيا ٢٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٥حمكمة
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٤املحكمة العليا ،النم�سا ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٣انظر َّ
اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة اخلام�سة) ،الواليات املتحدة ١١ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣جرى ت�صويبها بتاريخ  ٧متوز/يوليه ]٢٠٠٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٤حمكمة الواليات
املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٢٩ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٦املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب
( ]٢٠٠٢ماكينة لت�سوية الغزل) ،104 ،2003 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا ٢٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان� ١٥ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٢متاحة يف
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨١املحكمة التجارية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ٩ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٢انظر َّ
الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٤٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت
يقر حجج حمكمة اال�ستئناف الأدنى)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٢حمكمة اال�ستئناف
رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٢انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار الذي ُّ
يف باري�س ،فرن�سا ٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]٢٠٠١متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.at؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣١املحكمة العليا يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٠؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت،
�أملانيا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٠هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،زيوريخ،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٧حمكمة
�سوي�سرا ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٩انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٠حمكمة كانتون نيدفالدين� ،سوي�سرا ٣ ،كانون الأول/
(انظر
]
١٩٩٨
الثاين/يناير
كانون
٢١
اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا،
َّ
دي�سمرب ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٦املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٣ ،متوز/يوليه ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية
]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كارلزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧انظر َّ
الن�ص
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٦حمكمة النق�ض ،فرن�سا ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٦انظر َّ
يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧انظر َّ
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٠٩حمكمة منطقة كا�سيل� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير � ،]١٩٩٦أي�ض ًا يف ،١٩٩٦ ،Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report
 ١١٤٦وما بعد ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٩ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٥؛ حمكمة الهاي ،هولندا ٧ ،حزيران/يونيه Nederlands ،١٩٩٥
الن�ص الكامل للقرار)؛
 ،١٩٩٥ ،Internationaal Privaatrechtالرقم ٥٢٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٥انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٢ ،شباط/فرباير ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا،
� ١٧أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٣
()44انظر هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب
 ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
االحتاد الرو�سي ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٦ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم
التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ٢٠٠٢ ،قرار التحكيم رقم  ،)١١٣٣٣على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٩ ،قرار
التحكيم رقم  ،)٩١٨٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� 21 ،آذار/مار�س و ٢١حزيران/يونيه ]١٩٩٦؛ هيئة التحكيم التابعة
لغرفة التجارة وال�صناعة الهنغارية ،هنغاريا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم ،)٨٣٢٤
 ١٠١٩ ،١٩٩٦ ،Journal du droit internationalوما يلي ذلك؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم  ،)٧٨٤٤يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم  ،])٧٦٦٠يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٠هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية،
فرن�سا( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم  ١٠١٥ ،١٩٩٥ ،Journal du droit international ،])٧٥٦٥وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية،
( ١٩٩٣قرار التحكيم رقم ])٦٦٥٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري االحتادية  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٤
()45انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ 1513حمكمة النق�ض ،فرن�سا� 13 ،أيلول�/سبتمرب ]2011؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل ،]٢٠٠٩
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،النم�سا ٢٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،النم�سا ٢١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا ٢٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�شتوك� ،أملانيا ١٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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()46ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٥حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة اخلام�سة) ،الواليات املتحدة ١١ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣جرى ت�صويبها بتاريخ  ٧متوز/يوليه
 11 ،(B.P. Petroleum International Ltd. v. Empresa Estatal Petroleos de Ecuador (Petroecuador)), U.S. App. LEXIS 12013 ]٢٠٠٣حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣متاحة
يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :الحظ مع ذلك � َّأن هذا املنطق مل ُيعتمد عليه يف قرارات املحاكم ال�صينية امل�شار �إليها �أعاله ،وهو ال يت�سق مع قرار املحكمة
ال�شعبية املتو�سطة يف ت�شينغداو ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 24 ،آب�/أغ�سط�س (Japon Elektronik Teknoloji Ticaret Limited Sirketi v. Qingdao Hisense Import ،2012
) ،and Export Co. Ltdاملب َّلغ عنه يف اجلريدة الر�سمية للمحكمة ال�شعبية العليا ،املج َّلد  ،2013ال�صفحة ( 540عدم تطبيق اتفاقية البيع على عقد �صيني-تركي لبيع ب�ضائع حيث
اختار الطرفان كالهما �أثناء �إجراءات املحكمة �أن يخ�ضع العقد لأحكام قانون جمهورية ال�صني ال�شعبية).
()47حمكمة اال�ستئناف يف رو�شتوك� ،أملانيا ١٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :قالت �إحدى
�ضمنيا لالتفاقية ،فقد ُينظر �إليه باعتباره �أحد العوامل التي
حد ذاته ا�ستبعاد ًا
املحاكم �إنه ،رغم � َّأن اختيار قانون دولة متعاقدة دون �أية �إ�شارة �إىل قانونها الوطني قد ال ي�شكِّل يف ِّ
ًّ
ُت�ستنتج منها نية الطرفني �أن ي�ستبعداها ،عندما يكون القانون املختار هو قانون دولة متعاقدة خمتلفة عن الدولتني اللتني يوجد فيهما مكانا عمل الطرفني؛ ق�ضية كالوت رقم 1401
[حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا 24 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]2004على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()48ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميني�سوتا ،الواليات املتحدة ٣١ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٧؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا
الو�سطى ،الواليات املتحدة� ١٦ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي ،الواليات املتحدة،
 15حزيران/يونيه  ،2005متاحة على على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٤حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة،
 ٢٩كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٣
()49على خالف حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة رود �آيالند ،الواليات املتحدة ٣٠ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :اختيار قانون رود
�آيالند ي�ستبعد تطبيق االتفاقية).
()50حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٩على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا يف كانتون �آرغاو،
�سوي�سرا� ٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٩على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة العليا ،النم�سا ٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة كيل� ،أملانيا ٢٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٤٢٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا� ١٥ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٦على العنوان. www.cisg-online.ch :
()51ق�ضية كالوت رقم [ ٩٥٦املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا� ٢٠ ،أيار/مايو .]٢٠٠٩
()52ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()53ق�ضية كالوت رقم [ 1232حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()54ق�ضية كالوت رقم [ 1511حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� 9 ،أيار/مايو ]2012؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٨ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()55املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 20 ،آب�/أغ�سط�س (Grand Resources Group Co. Ltd v. STX Corp. ) (2014) Zhe 2014
 ،Shang Wai Zhong Zi No. 48حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.ccmt.org.cn :
()56انظر حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة
�ساربروكني� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/
يوليه ]2000؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٩ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٥؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()57انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢٤ ،أيار/مايو
الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٢ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
( ]١٩٩٥انظر َّ
،٢٠٠٨
أيلول�/سبتمرب
� 
٢٢
�شيلي،
العليا،
()58املحكمة
ملخ�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 733املحكمة العليا� ،إ�سبانيا،
َّ
� ٢٤شباط/فرباير  ،]٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٧حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٢٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٥؛
املحكمة التجارية العليا� ،صربيا ٩ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٢٦ ،حزيران/يونيه ،٢٠٠١
يونيلك�س؛ حمكمة اال�ستئناف يف [والية] �أوريغون ،الواليات املتحدة ١٢ ،ني�سان�/أبريل . 133 Or. App. 633 ،١٩٩٥
()59اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( 2006 ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2006/17ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم  ،)٨٤٥٣ن�شرة الهيئة الدولية للتحكيم
التابعة لغرفة التجارة الدولية.٥٥ ،٢٠٠٠ ،
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
٢٠٠٤
حزيران/يونيه
١
أملانيا،
�
�ساربروكني،
منطقة
()60ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٠حمكمة
َّ
()61ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]٢٠٠١متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ املحكمة التجارية يف كورتريك،
بلجيكا ١٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠١على العنوان. www.law.kuleuven.be :
()62املحكمة العليا يف كانتون برين� ،سوي�سرا� ١٩ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٨على العنوان. www.cisg-online.ch :
()63هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ٢٠٠٢ ،قرار التحكيم رقم  ،)١١٣٣٣على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم ٢٣٧
[معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف ا�ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٨متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()64حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 482حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا 6 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]2001
()65انظر الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل ( 1980من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
 ،)A.81.IV.3ال�صفحات  249و.662-658

الف�صل الثاين
�أحكام عامة (املواد )13-7

نظرة جمملة

يتعلقان بامل�صطلحات� ،إذ ير ِّكزان على امل�سائل املتعلِّقة مبعنى عبارة
"مكان العمل" (املادة  )10وعبارة "الكتابة" (املادة .)13

يت�ضمن الف�صل الثاين من اجلزء الأول من اتفاقية البيع الأحكام
-1
َّ
التي تتناول امل�سائل العامة مبقت�ضى االتفاقية .وير ِّكز حكمان من تلك
الأحكام على التف�سري :فاملادة  7تتناول تف�سري االتفاقية واملادة  8تتح َّدث
وت�صرفات الأطراف .وتتناول املادة  9التزامات
عن تف�سري بيانات
ُّ
الأطراف القانونية النا�شئة عن الأعراف والعادات التي ا�ستقر عليها
التعامل بني تلك الأطراف .وهناك حكمان �آخران يف الف�صل الثاين

 -2ويتناول احلكمان الباقيان من الف�صل الثاين مبد�أ االتفاقية
تن�ص على � َّأن
املتمثِّل يف عدم وجود ا�شرتاطات �شكلية .فاملادة ُّ 11
االتفاقية ال ت�شرتط الكتابة �أو تفر�ض � َّأي �شروط �شكلية �أخرى على العقود
تن�ص املادة  12على القيود املفرو�ضة على
الداخلة �ضمن نطاقها ،بينما ُّ
ذلك املبد�أ.
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 7
راعى
راعى يف تف�سري هذه االتفاقية �صف ُتها الدولية و�ضرور ُة حتقيق التوحيد يف تطبيقها كما ُي َ
(ُ )1ي َ
النية يف التجارة الدولية.
ُ
�ضمان احرتام ُح�سن َّ
يتم
حت�سمها ن�صو�صهاُّ ،
( )2امل�سائلُ التي تتع َّلق باملو�ضوعات التي تتناولها هذه االتفاقية والتي مل ُ
تنظيمها وفق ًا للمبادئ العامة التي �أَ َ
أحكام القانون
�
َ�سري
خذت بها االتفاقية ،ويف حالة عدم وجود هذه املبادئ ،ت
ُ
ُ
الواجب التطبيق وفق ًا لقواعد القانون الدويل اخلا�ص.

نظرة جمملة
يج�سد االجتاه احلايل
 -1تنق�سم املادة  ،7التي "ت�شكِّل بالفعل معيار ًا ِّ
يف القانون التجاري الدويل"� )1(،إىل جز�أين فرعيني هما :املادة )1( 7
تن�ص على ع َّدة اعتبارات ينبغي �أن تو�ضع يف االعتبار يف تف�سري
التي ُّ
االتفاقية؛ واملادة  )2( 7التي تبينِّ املنهجية املتعلِّقة مبعاجلة "الثغرات"
املوجودة يف االتفاقية—�أي "امل�سائل التي تتع َّلق باملو�ضوعات التي تتناولها
هذه االتفاقية والتي مل حت�سمها ن�صو�صها �صراحة".

تف�سري االتفاقية عموم ًا
 -2نظر ًا لكون القواعد الوطنية اخلا�صة باملبيعات تتباين تباين ًا
املهم �أن تتج َّنب املحكمة الت�أ ُّثر
�شديد ًا من حيث املفهوم والنهج ،فمن ِّ
()2
تن�ص الفقرة  1من املادة )1( 7
بقانون البيع الوطني يف بلدها .ولذلك ُّ
على �أن "يراعى يف تف�سري هذه االتفاقية �صفتها الدولية و�ضرورة حتقيق
()3
التوحيد يف تطبيقها".
 -3وقد �أ�شارت �إحدى املحاكم �إىل � َّأن "[االتفاقية] �صيغت بالإ�سبانية
والإنكليزية والرو�سية والفرن�سية وال�صينية والعربية .وقد ُترجمت �أي�ض ًا
�إىل الأملانية� ،ضمن لغات �أخرى .ويف حالة الغمو�ض يف ال�صياغة ،ينبغي
الرجوع �إىل ال�صيغ الأ�صلية ،بحيث ُتعطى ال�صيغة الإنكليزية ،وثاني ًا
الفرن�سية� ،أهمية �أعلى ،ل َّأن الإنكليزية والفرن�سية كانتا اللغتني الر�سميتني
()4
للم�ؤمتر ،وقد دارت املفاو�ضات بالإنكليزية غالب ًا".

ال�صفة الدولية لالتفاقية
 -4ذكر عدد من املحاكم � َّأن الإ�شارة الواردة يف املادة � )1( 7إىل
ال�صفة الدولية لالتفاقية متنع املحاكم من تف�سـري االتفاقية على �أ�سا�س
تف�سر
القانون الوطني؛( )5و�أنه
يجب على املحاكم ،بد ًال من ذلك� ،أن ِّ
االتفاقية "ب�شكل م�ستقل" )6(.ور�أت �إحدى املحاكم � َّأن ذلك يتط َّلب � َّأن
"املواد الالزمة لتف�سري االتفاقية يجب �أن ت�ؤخذ من االتفاقية نف�سها،
تن�ص [االتفاقية] �صراحة على غري ذلك" )7(.ور�أت حمكمة �أخرى
ما مل َّ
تتحرر املحاكم من "� ِّأي نهوج قائمة على
� َّأن ذلك يجعل من ال�ضروري �أن َّ
الثقافة الوطنية [ ]...ومن الأ�ساليب التي ترت َّتب عادة على تف�سري الأحكام
الوطنية ،لأنه ،بغري ذلك ،ميكن �أن ي�ؤ ِّدي الأمر �إىل تطبيق قواعد القانون

الوطني و�أحكامه ،وكذلك �إىل افتقار غري م�ست�صوب �إىل التوحيد يف
تطبيقها )8(".ور�أت حمكمة �أخرى � َّأن تف�سري االتفاقية تف�سري ًا م�ستق ًّال
وتف�سر بالرجوع ح�صر ًا �إىل ن�صو�صها
"يعني [� َّأن] االتفاقية يجب �أن َّ
تطبق َّ
هي ،مع مراعاة مبادئ االتفاقية والقرارات ذات ال�صلة باالتفاقية يف
الواليات الق�ضائية الأجنبية .وينبغي جت ُّنب اللجوء �إىل ال�سوابق الق�ضائية
الوطنية )9(".بل تقول بع�ض املحاكم �صراحة � َّإن حلولها الوطنية ينبغي
()10
جتاهلها ،لأنها تختلف عن حلول االتفاقية.
تف�سر جميع العبارات
 -5غري �أنه ،وفق ًا لبع�ض املحاكم ،ال يتعينَّ �أن َّ
تف�سر
امل�ستخدمة يف االتفاقية تف�سري ًا م�ستق ًّال .فمث ًال يف حني ينبغي �أن ُّ
عبارات "بيع"( )11و"ب�ضائع"( )12و"مكان العمل"( )13و"مكان ال�سكن
()14
تف�سر كذلك عبارة "القانون
املعتاد" تف�سري ًا م�ستق ًّال ،ال ينبغي �أن َّ
الدويل اخلا�ص" امل�ستخدمة يف املادتني ( )1( 1ب) و)2( 7؛ بل ينبغي �أن
ُتفهم تلك العبارة على �أنها ت�شري �إىل فهم املحكمة لعبارة "القانون الدويل
()15
اخلا�ص".
تف�سر
 -6ومع ذلك ،ذكرت بع�ض املحاكم � َّأن ال�سوابق الق�ضائية
()16التي ِّ
حد ذاتها" ،ميكن �أن
قانون البيع الوطني ،و�إن كانت "ال تنطبق يف ِّ
تكون مفيدة للنهج الذي ت َّتبعه املحكمة �إزاء االتفاقية حيثما تكون �صيغة
املواد ذات ال�صلة من االتفاقية مماثلة ل�صيغة القانون الوطني )17(.ووفق ًا
()18
لل�سوابق الق�ضائية ف� َّإن الإ�شارة �إىل التاريخ الت�شريعي لالتفاقية،
()19
وكذلك �إىل امل�ؤ َّلفات العلمية الدولية ،م�سموح بها يف تف�سري املعاهدة.
البت يف امل�سائل اخلا�ضعة لالتفاقية ،تنظر املحاكم عموم ًا
كما �أنه "لدى ِّ
()20
يف �صيغتها".

حتقيق التوحيد يف التطبيق
ف�سرت بع�ض املحاكم الوالية التي تفر�ضها املادة )1( 7
-7
َّ
ب�ش�أن �ضرورة العمل على حتقيق توحيد تطبيق االتفاقية ب�أنها تقت�ضي
تف�سر اتفاقية البيع �أن تراعي القرارات الأجنبية التي
من املحاكم التي ِّ
طبقت االتفاقية )22(.وي�شري عدد متزايد من املحاكم �إىل قرارات املحاكم
َّ
()23
الأجنبية.
()21

 -8وذكرت ع َّدة حماكم �صراحة � َّأن قرارات املحاكم الأجنبية لي�ست
()24
حجية ملزمة.
حجية �إقناعية ،ال ِّ
لها �سوى ِّ

				

اجلزء الأول -نطاق التطبيق و�أحكام عامة	

النية
�ضمان احرتام ُح�سن َّ
يف التجارة الدولية
ف�سر االتفاقية على نحو ي�ضمن
 -9تق�ضي املادة � )1( 7أي�ض ًا ب�أن ُت َّ
النية يف التجارة الدولية )25(.وقد رئي � َّأن طلب توجيه
مراعاة ُح�سن َّ
�إخطار عندما يعلن البائع "ب�شكل وا�ضح وال لب�س فيه" �أنه لن ين ِّفذ
التزاماته �سيكون خمالف ًا لهذا االلتزام )26(.ومع �أنه مل ُي َ�شر �إىل ُح�سن
النية �صراحة �إ َّال يف املادة  ،)1( 7من حيث تعلُّقها بتف�سري االتفاقية ،ف�إنه
َّ
النية .والأحكام التالية
�سن
ح
�
أ
مبد
د
جت�س
االتفاقية
يف
عديدة
قواعد
توجد
ُ
ِّ
َّ
جت�سد هذا املبد�أ:
هي من الأحكام التي ِّ
•  الفقرة ( 2ب) من املادة  16التي تق�ضي ب� َّأن الإيجاب يكون ال رجوع
َ
للمخاطب �أن َيعترب � َّأن الإيجاب ال رجو َع
عنه �إذا كان من املعقول
وت�صر َف على هذا الأ�سا�س؛
عنه
َّ
•  الفقرة  2من املادة  21التي تتناول القبول املت� ِّأخر الذي �أُر�سل يف
ظروف ظهر معها �أنه لو كان �إي�صالها قد جرى ب�شكل اعتيادي
لو�صلت �إىل املوجب يف الوقت املنا�سب؛
معينة
•  الفقرة  2من املادة  29التي متنع �أحد الطرفني يف ظروف َّ
التذرع بحكم يف العقد يتط َّلب �أن يكون � ُّأي تعديل �أو ف�سخ للعقد
من ُّ
كتابة؛
حق البائع يف �إ�صالح العيب يف
•  املادتان  37و 46اللتان تتناوالن َّ
مطابقة الب�ضائع؛
يوجه
•  املادة  40التي حترم البائع من
التم�سك ب� َّأن امل�شرتي مل ِّ
ُّ
�إخطار ًا بعدم املطابقة وفق ًا للمادتني  38و� 39إذا كان عدم املطابقة
يتع َّلق ب�أمور كان يعلم بها البائع �أو كان ال ميكن �أن يجهلها ومل يخرب
بها امل�شرتي؛
احلق يف �إعالن
•  املادتان  )2( 47و )2( 64واملادة  ،82ب�ش�أن فقدان ِّ
ف�سخ العقد؛
•  املواد � 85إىل  88التي تفر�ض على الطرفني التزامات بحفظ
()27
الب�ضائع.

�س ُّد الثغرات
 -10مبقت�ضى املادة  )28(،)2( 7ف� َّإن الثغرات املوجودة يف االتفاقية
تن�ص �صراحة على �أجوبة
—�أي امل�سائل التي حتكمها االتفاقية ولكن ال ُّ
()29
ب�ش�أنها (والتي تعتربها بع�ض املحاكم "ثغرات داخلية") — ُت َ�س ُّد،
عند الإمكان ،دون اللجوء �إىل القانون الداخلي بل وفق ًا للمبادئ العامة
لالتفاقية )30(،بغية �ضمان التوحيد يف تطبيق االتفاقية )31(.وال ت�سمح
املادة  )2( 7بالرجوع �إىل القانون الوطني املنطبق لت�سوية هذه امل�سائل
�إ َّال عندما ال يكون من املمكن حتديد تلك املبادئ العامة )32(،وهذا نهج
ال ُيلج�أ �إليه �إ َّال "كمالذ �أخري" )33(.ومن َّثم ف� َّإن االتفاقية "تفر�ض �أو ًال
داخليا فيما يتع َّلق مب�سائل التف�سري �أو ثغراته (�أي �أنه ينبغي
تف�سري ًا
ًّ
البحث عن احللول �أو ًال داخل نظام [االتفاقية] نف�سه)َّ � )34(".أما الأمور
التي ال
ت�سميها بع�ض املحاكم "ثغرات
حتكمها االتفاقية �إطالقاً ،والتي ِّ
()35
خارجية" ،ف ُتح ُّل على �أ�سا�س القانون الوطني املنطبق عم ًال بقواعد
القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة� )36(،أو ،عند االنطباق ،على �أ�سا�س
املوحدة )37(.وتناق�ش هذه امل�سائل يف النبذة فيما يتع َّلق
اتفاقيات القوانني َّ
باملادة .4
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 -11وذكرت حمكمة � َّأن الفجوات الداخلية يف االتفاقية ميكن �أن تمُلأ
�أي�ض ًا عن طريق القيا�س )38(.وذكرت حمكمة �أخرى �صراحة �أنه ال ميكن
ا�ستخدام مبادئ القانون املحلي العامة مللء الثغرات الداخلية يف االتفاقية،
()39
املوحد لالتفاقية.
�إذ � َّإن من �ش�أن ذلك �أن يكون خمالف ًا للتطبيق َّ

املبادئ العامة لالتفاقية
حرية الطرفني
 -12تعترب حماكم ع َّدة � َّأن من بني املبادئ العامة التي تقوم عليها
االتفاقية مبد�أ حرية الطرفني )40(.وترى �إحدى املحاكم � َّأن "املبد�أ
الأ�سا�سي املتمثِّل يف حرية الطرفني م�ؤ َّكد [يف املادة 6؛] وهو ي�سمح
للطرفني باالتفاق على �أحكام تخرج عن �أحكام االتفاقية �أو حتى ا�ستبعاد
()41
تطبيق االتفاقية كلية باتفاق �صريح و�/أو �ضمني".

ُح�سن الن َّية
النية هو من املبادئ العامة التي تقوم
 -13رئي �أي�ض ًا �
(َّ )42أن مبد�أ ُح�سن َّ
عليها االتفاقية .وقد حدا هذا املبد�أ العام ب�إحدى املحاكم �إىل الإفادة
�ضروريا من جانب امل�شرتي
ب� َّأن الإعالن ال�صريح عن ف�سخ العقد لي�س
ًّ
�إذا رف�ض البائع تنفيذ التزاماته ،وب� َّأن الإ�صرار على الإعالن ال�صريح
النية حتى و�إن كانت االتفاقية
يف هذه الظروف يتعار�ض مع مبد�أ ُح�سن َّ
تقت�ضي �صراحة الإعالن عن ف�سخ العقد )43(.ويف ق�ضية �أخرى ،طلبت
ت�صرف الطرف املذكور كان
حمكمة �إىل �أحد الطرفني دفع تعوي�ضات ل َّأن ُّ
النية يف التجارة الدولية املن�صو�ص عليه يف املادة 7
"خمالف ًا ملبد�أ ُح�سن َّ
من اتفاقية البيع"؛ و�أفادت املحكمة كذلك ب� َّأن �إ�ساءة ا�ستعمال الإجراء
النية )44(.ويف ق�ضية خمتلفة ،قالت حمكمة
الق�ضائي تخالف مبد�أ ُح�سن َّ
النية املن�صو�ص عليه يف االتفاقية" ،ال
�إنه يف �ضوء املبد�أ العام ُ
حل�سن َّ
يكفي النطباق الأحكام وال�شروط العامة �أن ي�شار �إىل الأحكام وال�شروط
العامة يف العر�ض املق َّدم لإبرام العقد دون توفري ن�ص الأحكام وال�شروط
العامة قبل �إبرام االتفاق �أو �أثناءه )45(".ويف ق�ضية �أخرى ،قالت �إحدى
النية
املحاكم � َّإن "ال�شرط املتعلِّق باالخت�صا�ص باطل وفق ًا ملبد�أ ُح�سن َّ
الوارد يف املادة  7من اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل
ين�ص على حمتواه بطريقة
للب�ضائع .ويبينِّ هذا املبد�أ � َّأن العقد يجب �أن َّ
�سينتهك
يكون من املعقول �أن يتو َّقعها الطرفان .ويف احلالة قيد النظرُ ،
قررت املحكمة �صحة ال�شرط املتعلِّق باالخت�صا�ص
مبد�أ ُح�سن َّ
النية �إذا َّ
()46
والوارد يف اجلانب اخللفي من العقد ،والذي مل يوافق عليه [البائع]".
النية ،مو�ضح ًة � َّأن
وباملثل ،ف� َّإن �إحدى املحاكم "�أ�شارت �إىل مبد�أ ُح�سن َّ
االتفاقية تعلِّق �أهمية كبرية على هذا املبد�أ ‘من حيث � َّإن حمتوى العقد
يجب �أن يكون على النحو الذي يتو َّقعه الطرفان ،وفق ًا ملبد�أ التوقع املعقول،
�سيقو�ض تقوي�ض ًا بالغ ًا �إذا َّمت ،كما يطالب امل َّدعى عليه ،تطبيق
الذي َّ
()47
�شرط الإحالة �إىل التحكيم الوارد يف عقد ال�ضمان"’.
النية يق�ضي
 -14ويف ق�ضايا �أخرى ،قالت حماكم � َّإن املبد�أ العام ُ
حل�سن َّ
ب�أن يتعاون الطرفان �أحدهما مع الآخر ويتبادال املعلومات املت�صلة بتنفيذ
()48
كل منهما اللتزاماته.
 -15وقالت ع َّدة حماكم � َّإن حظر الرجوع عن �أقوال مثبتة �سابق ًا
( )venire contra factum propriumيجب �أن ُيعترب مبد�أً را�سخ ًا من
()49
النية.
مبادئ ُح�سن َّ
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الإغالق

عبء الإثبات

 -16وفق ًا لبع�ض القرارات ،ت�شكِّل قاعدة الإغالق (� )estoppelأي�ض ًا
�أحد املبادئ العامة التي تقوم عليها االتفاقية—وعلى وجه التحديد� ،أنه
النية )50(.غري � َّأن �إحدى املحاكم ر�أت � َّأن االتفاقية غري
جت�سيد ملبد�أ ُح�سن َّ
()51
معنية مب�س�ألة الإغالق.

 -20ذهب العديد من القرارات(� )60إىل � َّأن م�س�ألة الطرف الذي يقع
عليه عبء الإثبات هي م�س�ألة تنظِّ مها االتفاقية و�إن مل حت�سمها �صراحة.
ومن َّثم ف� َّإن من ال�ضروري ح ُّل امل�س�ألة وفق ًا للمبادئ العامة التي تقوم
عليها االتفاقية� ،شريطة �أن توجد مبادئ عامة ذات �صلة ت�ستند �إليها
االتفاقية )61(.ووفق ًا لقرارات عديدة ،تتج َّلى يف املادة  )62(،)1( 79وكذلك
(وفق ًا لأحد قرارات املحاكم) املادة �( 2أ) ،تلك املبادئ العامة ،التي َّمت
تلخي�صها كالآتي :يقع على الطرف الذي يحاول احل�صول على نتائج
قانونية مفيدة من �أحد الأحكام عبء �إثبات الوفاء باملقت�ضيات ال�ضرورية
للتذرع بذلك احلكم؛( )63كما يتعينَّ على الطرف الذي
الوقائعية الالزمة ُّ
يطالب با�ستثناء �أن يثبت الوفاء باملقت�ضيات ال�ضرورية الوقائعية لذلك
اال�ستثناء )64(.ور�أت بع�ض املحاكم �أنه ،من �أجل عزو عبء الإثبات" ،يجب
�أن يو�ضع يف االعتبار مدى قرب كل طرف من الوقائع ذات ال�صلة قيد
()65
النظر� ،أي قدرة الطرف على جمع وتقدمي الأد َّلة املتعلِّقة بتلك امل�س�ألة".
بيد � َّأن بع�ض املحاكم ترى � َّأن عبء الإثبات هو م�س�ألة ال تنظِّ مها االتفاقية
()66
على الإطالق ،و�أنه مرتوك بد ًال من ذلك للقانون الوطني.

خ�صو�صية العقد
�  -17أ َّكدت �إحدى املحاكم � َّأن مفهوم خ�صو�صية العقد ،و�إن مل
ن�ص عليه �صراحة يف االتفاقية ،ينطبق على العقد الذي حتكمه
ُي َّ
االتفاقية كـ "مبد�أ عام تقبله املعاهدات الدولية وقوانني الدول
()52
ذات ال�صلة"

مكان دفع االلتزامات النقدية
عاما
 -18جاء يف عدد كبري من القرارات � َّأن االتفاقية
تت�ضمن مبد�أً ًّ
َّ
يتع َّلق مبكان تنفيذ االلتزامات النقدية .وهكذا فلدى حتديد مكان دفع
التعوي�ض عن ب�ضائع غري مطابقة لل�شروط ،ذكرت �إحدى املحاكم �أنه "�إذا
ن�صت عليه املادة
كان ثمن ال�شراء ُيدفع يف مكان عمل البائع "،وفق ًا ملا َّ
 57من االتفاقية ،ف� َّإن "هذا ي�شري �إىل مبد�أ عام ينطبق على املطالبات
النقدية الأخرى كذلك" )53(.ويف دعوى ال�سرتداد مبالغ زائدة ُدفعت
عاما مفاده �أنه "يجب
�إىل البائع ،ذكرت �إحدى املحاكم � َّأن هناك مبد�أً ًّ
يتم الدفع يف حملِّ �إقامة الدائن ،وهو مبد�أ ينبغي �أن ي�شمل العقود
�أن َّ
التجارية الدولية الأخرى مبقت�ضى املادة  6-1-6من مبادئ املعهد الدويل
لتوحيد القانون اخلا�ص (اليونيدروا) )54(".وح َّددت حماكم �أخرى مبد�أً
عاما يف االتفاقية يق�ضي ب�أنه ،لدى ف�سخ العقد" ،ينبغي حتديد مكان
ًّ
�أداء التزامات ر ِّد احلقوق عن طريق حتويل االلتزامات الأولية—من
()55
خالل عملية عك�سية—�إىل التزامات بر ِّد احلقوق".
وتو�صلت �إحدى
َّ
املحاكم �إىل نف�س النتيجة باللجوء �إىل القيا�س )56(.بيد � َّأن �أحد القرارات
ينكر وجود مبد�أ عام يف االتفاقية لتحديد مكان �أداء جميع االلتزامات
()57
النقدية.

عملة الدفع
 -19الحظت �إحدى املحاكم � َّأن االتفاقية حتكم م�س�ألة عملة الدفع،
على الرغم من �أنها ال حت�سمها �صراحة )58(.وقد الحظت املحكمة �أنه،
وفق ًا لأحد الآراء ،هناك مبد�أ عام تقوم عليه اتفاقية البيع وهو � َّأن مكان
عمل البائع يهيمن على جميع امل�سائل املتعلِّقة بالدفع ،مبا يف ذلك م�س�ألة
العملة� ،إ َّال عندما يكون الطرفان قد ا َّتفقا على غري ذلك .بيد � َّأن املحكمة
الحظت �أي�ض ًا � َّأن هناك ر�أي ًا مفاده عدم وجود مبد�أ عام ذو �صلة يف
االتفاقية ،وبالتايل يتعينَّ �أن يحكم القانون الداخلي املنطبق هذا الأمر.
ومل تخرت املحكمة �أحد النهج البديلني باعتباره النهج ال�صحيح ،ل َّأن
النهجني كليهما ي�ؤ ِّديان ،ا�ستناد ًا �إىل وقائع الق�ضية� ،إىل نف�س النتيجة
( ُي�ستح ُّق الدفع بعملة مكان عمل البائع) .ور�أت حماكم �أخرى � َّأن االتفاقية
ال حتكم م�س�ألة العملة على الإطالق و�أنها ،لذلك ،يحكمها القانون الوطني
()59
املنطبق.

التعوي�ض الكامل
 -21وفق ًا لبع�ض القرارات ،ت�ستند االتفاقية �أي�ض ًا على مبد�أ التعوي�ض
الكامل عن اخل�سائر يف حالة الإخالل بالعقد )67(.وقد ح�صرت �إحدى
املحاكم هذا املبد�أ العام باحلاالت التي ُيف�سخ فيها العقد نتيجة للإخالل
به )68(.وقالت �إحدى املحاكم � َّإن ح�صر التعوي�ضات عن ال�ضرر يف الأ�ضرار
()69
عاما يف االتفاقية.
التي ميكن تو ُّقعها ي�شكِّل مبد�أً ًّ

عدم وجود ا�شرتاطات �شكلية
�  -22أفادت حماكم ع َّدة ب� َّأن مبد�أ عدم وجود ا�شرتاطات �شكلية،
()70
عاما تقوم عليه االتفاقية،
املن�صو�ص عليه يف املادة  ،11ي�شكِّل مبد�أً ًّ
وترت َّتب على هذا املبد�أ �أمور من بينها حرية الطرفني يف تعديل عقدهما
�ضمنيا
�شفهيا �أو ب� ِّأي �شكل �آخر .ورئي � َّأن �إنهاء العقد
ًّ
خطيا �أو ًّ
�أو �إنهائه(ًّ )71
()72
ممكن ،كما رئي �أنه يجوز تعديل العقد اخلطي �شفاهة .كذلك ترى
ع َّدة حماكم � َّأن مبد�أ عدم وجود ا�شرتاطات �شكلية يتيح للمرء �أن يقول � َّإن
"الإخطار [بعدم
�شفويا
املطابقة] ال يلزم �إثباته كتابة ولذلك ميكن توجيهه ًّ
()73
تو�صلت �إىل النتيجة امل�ضادة
املحاكم
إحدى
�
أن
�
غري
"
�أو عرب الهاتف.
َّ
َّ
حتدد �شكل الإخطار بعدم املطابقة ،ولكن
عندما قالت � َّإن "[االتفاقية] ال ِّ
كون الإخطار يتعينَّ �أن ُير�سل ،وكذلك الأحكام اخلا�صة مبحتواه ،يوحي
يوجه يف �شكل كتابي )74(".ولذلك ترى
ًّ
منطقيا ب� َّأن الإخطار ينبغي �أن َّ
"
أن
�
املحكمة
تلك
ين�ص على طبيعة عدم املطابقة ينبغي �أن
الذي
إخطار
ل
ا
َّ
ُّ
()75
امل�سجل �أو بربقية �أو بو�سيلة موثوقة �أخرى".
ُي َ
ر�سل بالربيد َّ

�إر�سال اخلطابات
 -23تنطبق قاعدة الإر�سال الواردة يف املادة  27على اخلطابات املتبادلة
بني الطرفني بعد �أن يكونا قد �أبرما العقد .ومبقت�ضى هذه القاعدة ،ي�صبح
� ُّأي �إخطار �أو طلب �أو خطاب �آخر �ساري املفعول حاملا يخرجه الطرف
املع ِلن من نطاق �سيطرته م�ستخدم ًا و�سيلة ات�صال منا�سبة .وتنطبق هذه
القاعدة على الإخطار بعدم املطابقة �أو با ِّدعاءات الغري (املادتان 39

				

اجلزء الأول -نطاق التطبيق و�أحكام عامة	

و)43؛ وعلى املطالبات بالأداء املطابق للعقد (املادة � )46أو بتخفي�ض
الثمن (املادة � )50أو بالتعوي�ضات (الفقرة ( 1ب) من املادة � )45أو
بالفائدة (املادة )78؛ وعلى �إعالن ف�سخ العقد (املواد  49و 64و 72و)73؛
يحدد فرتة �إ�ضافية للأداء (املادتان  47و)63؛ وعلى
وعلى الإخطار الذي ِّ
الإخطارات الأخرى املن�صو�ص عليها يف االتفاقية ،كتلك التي يرد و�صفها
يف املادة  )1( 32واملادة  )2( 67واملادة  .88وتفيد ال�سوابق الق�ضائية
ب� َّأن مبد�أ �إر�سال اخلطابات هو مبد�أ عام يقوم عليه اجلزء الثالث من
االتفاقية )76(،ومن َّثم ف�إنه ينطبق على � ِّأي خطاب �آخر يكون الطرفان قد
يتم ت�سلُّم
ا�شرتطاه يف عقدهما ،ما مل
يكونا قد ا َّتفقا على �أنه يجب �أن َّ
()77
اخلطاب ليكون �ساري املفعول.

تخفي�ض التعوي�ض
املقرر
-24
َّ
تت�ضمن املادة  77قاعدة ميكن مبقت�ضاها تخفي�ض التعوي�ض َّ
املت�ضرر �أن يخ ِّفف منها باتخاذ
للطرف
ميكن
كان
التي
اخل�سائر
مبقدار
ِّ
التدابري املعقولة يف ظلِّ الظروف .وقد اع ُترب مبد�أ تخفي�ض التعوي�ض
عاما تقوم عليه االتفاقية )78(.وا�ستنتجت �إحدى املحاكم العليا
�أي�ض ًا مبد�أً ًّ
من املواد  )1( 7و 77و 80املبد�أ العام املتمثِّل يف � َّأن الطرفني اللذين
ي�سهمان ،و�إن على نحو م�ستقل ،يف ال�ضرر الواقع يف نطاق االتفاقية يجب
()79
يتحمل كل منهما ن�صيبه.
�أن َّ

الأعراف امللزمة
تقر بها ال�سوابق الق�ضائية ،املبد�أ
 -25من املبادئ العامة الأخرى التي ُّ
الذي ت�ستند �إليه املادة  )2( 9والذي مبقت�ضاه يكون الطرفان ملزَ مني،
ما مل ي َّتفقا على خالف ذلك ،ب� ِّأي عرف كانا يعلمان به �أو كان ينبغي �أن
يعلما به وكان معروف ًا على نطاق وا�سع يف التجارة الدولية لدى الأطراف
يف العقود من النوع ال�ساري يف الفرع املعينَّ من التجارة ومراعى بانتظام
()80
بني تلك الأطراف.

املقا�صة
 -26ر�أت �إحدى املحاكم � َّأن االتفاقية تنظِّ م م�س�ألة املقا�صة ،و�إن كانت ال
عاما� ،ضمن مفهوم الفقرة
تت�ضمن مبد�أً ًّ
حت�سمها �صراحة؛ و� َّأن االتفاقية َّ
 2من املادة  ،7ي�سمح مبقا�صة املطالبات املتبادلة النا�شئة مبقت�ضى
االتفاقية (يف احلالة قيد النظر ،قيام امل�شرتي باملطالبة بالتعوي�ض وقيام
البائع باملطالبة بر�صيد عائدات البيع) )81(.غري � َّأن حماكم �أخرى ر�أت � َّأن
االتفاقية ال حتكم م�س�ألة املقا�صة على الإطالق و�أنها لذلك مرتوكة للقانون
الوطني املنطبق )82(.غري �أنه رئي يف قرار �صادر حديث ًا عن �إحدى املحاكم
العليا � َّأن اتفاقية البيع ت�شمل م�س�ألة املقا�صة �إذا كانت املطالبات املتبادلة
()83
نا�شئة من نف�س العقد ،و�إذا كان ذلك العقد حتكمه اتفاقية البيع.
�ضمنيا باملقا�صة؛ وعندئذ
ي�صرح الطرف �صراحة �أو
وكل ما يلزم �أن ِّ
ًّ
تنق�ضي املطالبات املتبادلة بقدر ما تكون مت�ساوية يف القيمة )84(.ويف قرار
�آخر ،خل�صت املحكمة العليا نف�سها � َّأن املقا�صة ُت�ستبعد �إذا ا َّتفق الطرفان
على �شرط ب�ش�أن اختيار املحكمة يلزم مبوجبه �أن ُتق َّدم � ُّأي مطالبة �إىل
املحاكم يف مكان امل َّدعى عليه )85(.ويف الق�ضية امللمو�سة لأنابيب الأ�شعة
ال�سينية ،قا�ضى البائع ال�صيني امل�شرتي الأملاين يف �أملانيا من �أجل الدفع؛
و ُرف�ض طلب املقا�صة الذي ق َّدمه امل�شرتي مع مطالبة بالتعوي�ضات عن
عيوب ،حيث ينبغي تقدمي هذه املطالبة يف ال�صني ب�سبب ال�شرط املتعلق
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باختيار املحكمة .غري � َّأن املحكمة قبلت دفاع امل�شرتي ب�ش�أن عدم الوفاء
()86
بالعقد واالمتناع عن الدفع.

احلق يف االمتناع عن الأداء ومبد�أ
ُّ
الأداء املتبادل املتزامن
حق عام للم�شرتي
تن�ص على ٍّ
 -27ر�أت بع�ض املحاكم � َّأن االتفاقية ُّ
يف االمتناع عن �أداء التزامه بالدفع حيثما ال ي�ؤ ِّدي البائع التزامه.
ور�أت بع�ض املحاكم � َّأن "االتفاقية ت�ستند �أي�ض ًا �إىل مبد�أ الأداء املتبادل
()88
املتزامن".
()87

احلق يف الفائدة
ُّ
احلق يف الفائدة على جميع املبالغ املت� ِّأخرة
 -28قالت �إحدى املحاكم � َّإن َّ
ً
�
أ
مبد
(انظر املادة  )78ي�شكِّل �أي�ض ًا
عاما يف االتفاقية )89(.وترى بع�ض
ًّ
احلق يف الفائدة ال
املحاكم � َّأن االتفاقية تقوم على مبد�أ عام مفاده � َّأن َّ
ي�ستوجب �إر�سال �إخطار ر�سمي �إىل املدين املق�صر )90(.غري � َّأن هناك
أخرة ال ُت�ستح ُّق �إ َّال �إذا كان
قرارات �أخرى تفيد ب� َّأن الفائدة على
املبالغ املت� ِّ
()91
قد ُو ِّجه �إخطار ر�سمي بها �إىل املدين.
 -29ور�أت بع�ض املحاكم � َّأن م�س�ألة حتديد �سعر الفائدة ،وهي م�س�ألة
ت�سوى باللجوء �إىل املبادئ العامة
ال تتناولها االتفاقية حتديداً ،ينبغي �أن َّ
لالتفاقية .غري � َّأن معظم الآراء يذهب �إىل � َّأن االتفاقية ال حتكم �سعر
الفائدة �إطالقاً؛ ولذا ف� َّإن حتديده مرتوك للقانون املنطبق الذي يح َّدد
بوا�سطة قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة ،على النحو الوارد يف
()92
املادة .)2( 7

تكاليف االلتزامات الواقعة على ال�شخ�ص نف�سه
 -30ر�أت �إحدى املحاكم � َّأن االتفاقية ت�ستند �إىل املبد�أ الذي وفق ًا له
()93
يتحمل تكاليف التزاماته".
"يتعينَّ على كل طرف �أن َّ

واحلق يف �إعادة التفاو�ض
تغي الظروف
ُّ
رُّ
 -31ر�أت �إحدى املحاكم �أنه ،عم ًال باملبد�أ العام الذي ت�ستند �إليه
يتذرع بتغيرُّ الظروف التي تخ ُّل �إخال ًال
االتفاقية ،ف� َّإن "الطرف الذي َّ
ً
جذريا بالتوازن التعاقدي [ ]...يح ُّق له �أي�ضا �أن يطالب ب�إعادة التفاو�ض
ًّ
()94
على العقد".

ا�ست�صواب ا�ستمرار العقد
 -32ر�أى معلِّقون �أي�ض ًا � َّأن االتفاقية تقوم على مبد�أ ا�ست�صواب ا�ستمرار
العقد ( )Favor contractusالذي يتعينَّ على املرء ،عم ًال به� ،أن يعتمد
ملزم ًا للطرفني بد ًال من
نهوج ًا م�ؤاتية
للتو�صل �إىل � َّأن العقد ما زال ِ
ُّ
التو�صل �إىل �أنه يتعينَّ ف�سخه .وقد اع ُتمد هذا املبد�أ �أي�ض ًا يف ال�سوابق
ُّ
الق�ضائية .وقد �أ�شارت �إحدى املحاكم �صراحة �إىل مبد�أ ا�ست�صواب
ا�ستمرار العقد )95(،يف حني قالت �أخرى � َّإن املبادئ العامة لالتفاقية
"تق�ضي بتف�ضيل الأداء )96(".واكتفت حمكمة �أخرى بقولها � َّإن ف�سخ العقد
()97
عالجيا هو "و�سيلة �أخرية" (.)ultima ratio
ي�شكِّل تدبري ًا
ًّ
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

عاما لالتفاقية
جت�سد مبد�أً ًّ
 -33وخل�صت ع َّدة قرارات �إىل � َّأن املادة ِّ 40
()98
م�سواة يف �إطار االتفاقية .فوفق ًا
ميكن تطبيقه لت�سوية م�سائل غري َّ
لإحدى هيئات التحكيم" ،تعبرِّ املادة  40عن مبادئ الإن�صاف يف التجارة
التي تقوم عليها �أي�ض ًا �أحكام عديدة �أخرى من االتفاقية ،وهذه املادة
بطبيعتها تدوين ملبد�أ عام" )99(.وهكذا �أ َّكد قرار الهيئة �أنه حتى �إذا كانت
املادة  40ال تنطبق انطباق ًا مبا�شر ًا عند عدم مطابقة الب�ضائع وفق ًا
ل�شرط �ضمان تعاقدي ف� َّإن املبد�أ العام الذي تقوم عليه املادة  40ينطبق
انطباق ًا غري مبا�شر على تلك احلالة من خالل الفقرة  2من املادة .7
عاما مفاده �أنه
ويف قرار �آخر ،ا�ستقت �إحدى املحاكم من املادة  40مبد�أً ًّ
حتى امل�شرتي املهمل �إهما ًال بالغ ًا ي�ستح ُّق حماية �أكرب من احلماية التي
فقررت � َّأن بائع ًا �أعطي
ي�ستح ُّقها البائع املحتال؛ َّثم َّ
طبقت هذا املبد�أ َّ
ال�سيارة وامل�سافة التي قطعتها ال ميكنه �أن يفلت
معلومات خاطئة عن عمر َّ
من امل�س�ؤولية مبقت�ضى املادة  )100()3( 35حتى و�إن مل يكن ممكن ًا �أن يكون
()101
امل�شرتي غري مدرك لعدم املطابقة عند �إبرام العقد.

مبادئ اليونيدروا ومبادئ
قانون العقود الأوروبي
جم�سدة ،على �سبيل
 -34ر�أت �إحدى املحاكم � َّأن املبادئ العامة لالتفاقية َّ
املثال ال احل�صر ،يف مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية )102(.ور�أت

			

�إحدى هيئات التحكيم � َّأن مبادئ اليونيدروا هي "مبادئ مبفهوم املادة 7
()103
( )2من اتفاقية البيع".
يطبق على �سداد املبالغ املت� ِّأخرة،
 -35ولدى حتديد �سعر الفائدة
()104الذي ُّ
طبقت �إحدى هيئات التحكيم ال�سعر املح َّدد يف كل من املادة 9-4-7
َّ
من مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية واملادة  507-4من مبادئ
حمتجة ب� َّأن تلك القواعد يتعينَّ �أن ُتعترب
قانون العقود الأوروبي ال�سابقةَّ ،
()105
مبادئ عامة ت�ستند �إليها االتفاقية .ويف ق�ضايا �أخرى� ،أ�شارت هيئات
حتكيم �إىل مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية لتعزيز النتائج التي
تو�صلت �إليها مبقت�ضى قواعد االتفاقية؛ كما �أ�شارت �إحدى املحاكم �إىل
َّ
تو�صلت �إليه على
مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية لدعم ٍّ
حل َّ
�أ�سا�س االتفاقية )106(.وذكرت حمكمة �أخرى � َّأن مبادئ اليونيدروا ميكن
ت�ساعد على حتديد املعنى الدقيق للمبادئ العامة التي تقوم عليها اتفاقية
()107
البيع.
 -36ويف قرار يتع َّلق باملادة  76من االتفاقية ،قالت هيئة حتكيم � َّإن
الأحكام املكافئة املوجودة يف "مبادئ اليونيدروا ت�ستخدم عبارات �أب�سط
وتوجز �أجزاء من املادة  76من اتفاقية البيع يف �شكل �أ�سهل للقراءة.
ولذلك ميكن �أن يقال �إنه �سيكون من املفيد االطِّ الع على تلك املبادئ قبل
تطبيق احلكم املكافئ من اتفاقية البيع .و�سيتيح ذلك للمحكمة �أو هيئة
()108
التحكيم �أن تكت�سب ‘�إح�سا�س ًا’ مبا حتاول اتفاقية البيع حتقيقه".

احلوا�شي
()1
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤٩حمكمة مقاطعة فالن�سيا� ،إ�سبانيا ٧ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٣انظر َّ
()2انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة
للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحة .43
()3لالطِّ الع على �إ�شارات يف ال�سوابق الق�ضائية �إىل �ضرورة مراعاة الطابع الدويل لالتفاقية يف تف�سري االتفاقية ،انظر املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 30حزيران/يونيه  ،ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH v. Sinochem International (Overseas) Pte Ltd), (2013) Min Si Zhong Zi No. 35( ،2014حكم
مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.court.gov.cn :؛ حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة النق�ض ،بلجيكا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بريدا،
هولندا� 27 ،شباط/فرباير  ،2008يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 946املحكمة الإقليمية يف براتي�سالفا� ،سلوفاكيا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة
الن�ص الكامل للقرار) ؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤على العنوان:
االحتادية� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٥انظر َّ
( www.cisg.law.pace.eduت�شري �إىل �سبعة قرارات ملحاكم �أجنبية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٠معهد التحكيم الهولندي ،هولندا ،حتكيم ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٢انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٨حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة لويزيانا ال�شرقية ،الواليات املتحدة� ١٧ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٩انظر َّ
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ٨٤
كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠١حمكمة منطقة الوفني يف كانتون
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
برين� ،سوي�سرا� ٧ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٣انظر َّ
()4
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٣انظر َّ
()5
الن�ص الكامل للقرار)؛
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٢حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة ٢٩ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٣٠
ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ٦ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٨انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كارلزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
١٩٩٣
أيار/مايو
�
٧
�سوي�سرا،
برين،
كانتون
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠١حمكمة منطقة الوفني يف
َّ
( ]١٩٩٦انظر َّ
()6ق�ضية كالوت رقم [ 1256حمكمة اال�ستئناف يف ويلينغتون ،نيوزيلندا 22 ،متوز/يوليه (Smallmon v. Transport Sales Ltd), [2012] 2 NZLR 109 at 121, ]2011
 ،[2011] NZCA 340يف الفقرات [� ]39إىل []41؛ املحكمة العليا يف نيوزيلندا ،نيوزيلندا ٣٠ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة فوريل،
�إيطاليا� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان( ٢٠٠٩ ،امللف
رقم  ،٢٠٠٩/٤٥٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٢حمكمة مودينا� ،إيطاليا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٥
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة االحتادية،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٤٧املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٣ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٥انظر َّ
(انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٥١حمكمة بادوفا� ،إيطاليا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٥انظر َّ
�أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٥انظر َّ
كالوت رقم [ ٥٩٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٤؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٣املحكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا ١١ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٩انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
كالوت رقم [ ٢١٧املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٧انظر َّ
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()7رابطة التحكيم الأمريكية ،الواليات املتحدة ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
( ،Polimeles Protodikio Athinon)8اليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()9املحكمة العليا يف نيوزيلندا ،نيوزيلندا ٣٠ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة فوريل� ،إيطاليا� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة
الن�ص الكامل للقرار)؛
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٢حمكمة مودينا� ،إيطاليا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٠معهد التحكيم الهولندي ،هولندا ١٥ ،ت�شرين
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٢انظر َّ
()10حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٥انظر
كالوت رقم [ ٧٤٧املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٣ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
َّ
ق�ضية كالوت رقم [ 434حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢٨ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠١
()11انظر حمكمة فوريل� ،إيطاليا� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة
فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة االحتادية،
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٥١حمكمة بادوفا� ،إيطاليا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٥انظر َّ
�أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٥انظر َّ
بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()12ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
كالوت رقم [ ٦٥١حمكمة بادوفا� ،إيطاليا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٥انظر َّ
متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()13ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
كالوت رقم [ ٦٥١حمكمة بادوفا� ،إيطاليا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٥انظر َّ
متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()14ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
كالوت رقم [ ٦٥١حمكمة بادوفا� ،إيطاليا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]2005انظر َّ
متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()15
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،2004ترجمة
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٥١حمكمة بادوفا� ،إيطاليا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٥انظر َّ
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()16حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٠ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٨على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة
نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة
ال�سابعة) ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤على
اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٩ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٥انظر َّ
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل �سبعة قرارات ملحاكم �أجنبية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة١٠ ،
�أيار/مايو .]٢٠٠٢
()17حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٠ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٨على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة
نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٨على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ رابطة التحكيم الأمريكية ،الواليات املتحدة ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،٢٠٠٧على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٩ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٥انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
َّ
(ت�شري �إىل �سبعة قرارات ملحاكم �أجنبية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٨٠حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الرابعة) ٢١ ،حزيران/يونيه ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم ١٣٨
الن�ص الكامل للقرار).
[حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥انظر َّ
()18
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا ٢٠ ،متوز/
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٠معهد التحكيم الهولندي ،هولندا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٢انظر َّ
يوليه  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg-online.ch :ت�شري �إىل التاريخ الت�شريعي للمادة )78؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت
الن�ص الكامل للقرار).
�آم ماين� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٤انظر َّ
()19ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.at :
()20
الن�ص الكامل للقرار)؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٩ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٥انظر َّ
كالوت رقم [ ٥٨٠حمكمة اال�ستئناف الدورية يف الواليات املتحدة (الدائرة الرابعة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،حزيران/يونيه ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٤حمكمة الواليات املتحدة
ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢٨ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠١
()21ق�ضية كالوت رقم [ 1021هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ١٥ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن معدات لتعبئة احلليب)،
(تن�ص �صراح ًة على � َّأن "املمار�سات الق�ضائية الأجنبية [ ]...ينبغي �أن تو�ضع يف االعتبار لغر�ض
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
ُّ
املوحد لالتفاقية ،عم ًال باملادة  )1( 7من االتفاقية").
حتقيق التطبيق َّ
()22انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٩هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير ،]٢٠٠٩
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤٩حمكمة مقاطعة فالن�سيا� ،إ�سبانيا ٧ ،حزيران/يونيه ]٢٠٠٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦١٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢٨ ،آذار/مار�س
 ٢٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
( ]٢٠٠٢انظر َّ
()23املحكمة العليا يف نيوزيلندا ،نيوزيلندا ٣٠ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل قرارات من ثالث هيئات ق�ضائية �أجنبية خمتلفة)؛ حمكمة
الواليات املتحدة ملنطقة جورجيا ال�شمالية ،الواليات املتحدة ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل قرار فرن�سي وقرار �صيني)؛ حمكمة
�آرنهيم ،هولندا ٢٩ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٩غري من�شورة (ت�شري �إىل قرار من�ساوي)؛ حمكمة �أم�سرتدام ،هولندا ٣ ،حزيران/يونيه ( ٢٠٠٩امللف رقم )403763/HA ZA 08-2073
غري من�شورة (ت�شري �إىل قرار �صادر عن املحكمة العليا الأملانية)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٩على العنوانwww.cisg-online.ch :
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(ت�شري �إىل قرار �صادر عن حمكمة يف الواليات املتحدة)؛ حمكمة روتردام ،هولندا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduت�شري �إىل قرار �صادر عن املحكمة العليا الأملانية)؛ حمكمة فوريل� ،إيطاليا� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل �أكرث من  30قرار ًا �صادر ًا عن حماكم �أجنبية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1202حمكمة �أوتريخت ،هولندا ٢١ ،كانون الثاين/يناير ،]٢٠٠٩
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل قرار �أملاين)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل  47قرار ًا �صادر ًا عن حماكم �أجنبية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٥٨املحكمة االحتادية
يف �أ�سرتاليا� ،سجل منطقة جنوب �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٢٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٨ت�شري �إىل قرار �صادر عن املحكمة العليا الفرن�سية)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي
ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٣ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٨متاحة على على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل قرار فرن�سي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1232حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل قرار فنلندي وقرار هولندي)؛
ق�ضية كالوت رقم [ 1189حمكمة روفرييتو� ،إيطاليا 21 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]2007ت�شري �إىل قرارين �أملانيني)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1080املحكمة العليا ،بولندا� ١١ ،أيار/
مايو ( ]٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن جلود �أحذية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل قرار من�ساوي)؛ حمكمة الواليات املتحدة
ملنطقة وا�شنطن الغربية ،الواليات املتحدة ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل قرار حمكمة �سوي�سرية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢١حمكمة
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل قرارين �سوي�سري و�أمريكي)؛ حمكمة منطقة نويرباندينبورغ� ،أملانيا،
اال�ستئناف الإقليمية يف كارلزروهي� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٦انظر َّ
� ٣آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل قرار حتكيم رو�سي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة االحتادية،
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل قرارين �صادرين عن املحكمة العليا النم�ساوية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٥١حمكمة بادوفا� ،إيطاليا ١١ ،كانون
�أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل  13قرار ًا �صادر ًا عن حماكم �أجنبية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣٠ ،حزيران/يونيه ]٢٠٠٤
الثاين/يناير ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل قرارين �صدرا عن حمكمة �أجنبية وكذلك قراري حتكيم)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،آذار/
(انظر َّ
مار�س  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل �سبعة قرارات �صادرة عن حماكم �أجنبية)؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٣١ ،آذار/مار�س ،٢٠٠٤
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل  17قرار ًا �صادر ًا عن حماكم �أجنبية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٥حمكمة الواليات املتحدة
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل قرارين �أملانيني)؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير ،٢٠٠٤
ملنطقة بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٤انظر َّ
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل  30قرار ًا �صادر ًا عن حماكم وهيئات حتكيم �أجنبية)؛ حمكمة منطقة مانهامي� ،أملانيا،
� ١٦شباط/فرباير ( 107 ،106 ،2006 IHR ،٢٠٠٤ت�شري �إىل قرار �سوي�سري وقرار �أمريكي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١٩حمكمة تيري� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٤ت�شري
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل قرار
�إىل قرار �صادر عن حمكمة �أمريكية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٣انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل قرار
بلجيكي وقرار �سوي�سري)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٩املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٣انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل ثالثة قرارات �أجنبية)؛
من املحكمة العليا الأملانية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤٩حمكمة مقاطعة فالن�سيا� ،إ�سبانيا ٧ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٣انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل  37ق�ضي ًة وقرارات حتكيم �أجنبية)؛ ق�ضية كالوت
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل قرار �أملاين)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦١٣حمكمة الواليات
رقم [ ٨٨٢املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل قرار �أ�سرتايل)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٤٧حمكمة الواليات
املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢٨ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٢انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل ثالثة قرارات �أملانية)؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا،
املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٢انظر َّ
� ٦آذار/مار�س  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.law.kuleuven.be :ت�شري �إىل قرار �سوي�سري)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣١املحكمة العليا يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا،
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل قرار �أجنبي واحد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ( ]2000انظر
 ١٧ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٠انظر َّ
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٤٢٦
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الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل قرار �أجنبي واحد)؛
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ل
ا
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٢٩
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�
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حمكمة
[
٣٨٠
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كالوت
(ت�شري �إىل قرار �أجنبي واحد)؛ ق�ضية
َّ
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل ق�ضية �أملانية واحدة)؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٨حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة لويزيانا ال�شرقية ،الواليات املتحدة� ١٧ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٩انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ 1254املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]١٩٩٨متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان( www.law.kuleuven.be :ت�شري �إىل
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل قرار �أجنبي واحد)؛
قرارين �أجنبيني)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٥حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٦انظر َّ
حمكمة كونيو� ،إيطاليا ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل قرارين �أجنبيني).
()24حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا،
�إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ]2000؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٨٠حمكمة بافيا� ،إيطاليا،
الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
 ٢٩كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٩
()25انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة
الن�ص ،انظر ،مثالً،
ن�ص املادة  )1( 7امل�شار �إليه يف ِّ
للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحتان  44و45؛ لالطِّ الع على �إ�شارة يف ال�سوابق الق�ضائية �إىل ِّ
الن�ص الكامل للقرار).
حمكمة بريدا ،هولندا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٨يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٢املحكمة العليا� ،إ�سبانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٨انظر َّ
()26ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب .]٢٠٠٤
()27م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات
العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحة .43
()28
بن�ص املادة  ، )2( 7انظر ،مثالً ،حمكمة منطقة نيرتا� ،سلوفاكيا� ٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة
لالطِّ الع على ق�ضايا ا�ست�شهدت فيها املحاكم ِّ
ملخ�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان:
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Efetio Thessalonikisاليونان( ٢٠٠٦ ،امللف رقم َّ ،)٢٠٠٦/٢٩٢٣
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٧ ،ت�شرين
الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٦املحكمة
الإقليمية يف براتي�سالفا� ،سلوفاكيا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٥؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٨ ،متوز/
يوليه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٣ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة
لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٨ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم
املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة روتردام ،هولندا ١٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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()29حمكمة منطقة �سورزيه� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا،
 ٦ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()30انظر حمكمة �آرنهيم ،هولندا ٢٩ ،متوز/يوليه ( ٢٠٠٩امللف رقم  ،)172927/HA ZA 08-1230غري من�شورة؛ حمكمة كا�ساتي ،بلجيكا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٩ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة �أم�سرتدام ،هولندا ٣ ،حزيران/يونيه ( ٢٠٠٩امللف رقم  ،)403763/HA ZA 08-2073غري
من�شورة؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٠ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٩٦١املحكمة االقت�صادية يف مدينة مين�سك ،بيالرو�س ١٠ ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٨؛ حمكمة بريدا ،هولندا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٨يونيلك�س؛ حمكمة منطقة باريجوف،
�سلوفاكيا ٢٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر www.cisg.law.pace.edu ،٢٠٠٧؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
 ٢٩كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()31حمكمة منطقة �سورزيه� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg-online.ch :
()32انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩٦١املحكمة االقت�صادية يف مدينة مين�سك ،بيالرو�س ١٠ ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٢املحكمة العليا يف كانتون تورغاو،
�سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٦؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٨ ،حزيران/يونيه ،٢٠٠٤
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية رقم  ،٢٦الأمانة رقم  ،٥١بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٢ ،متوز/يوليه ،٢٠٠٣
الرتجمة متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،باري�س ٢٣ ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار حتكيم يف ق�ضية
رقم  ،)8611/HV/JKيونيلك�س.
()33رابطة التحكيم الأمريكية ،الواليات املتحدة ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ انظر �أي�ض ًا هيئة التحكيم
االحتادية ملنطقة مو�سكو ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()34
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٠معهد التحكيم الهولندي ،هولندا ١٥،ت�شرين الأول�/أكتوبر( ]٢٠٠٢انظر َّ
()35حمكمة منطقة �سورزيه� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg-online.ch :
()36انظر ،مثالً ،حمكمة روتردام ،هولندا� ١٧ ،آذار/مار�س ( ٢٠١٠امللف رقم  ) 306752/HA ZA 08-1162غري من�شورة؛ حمكمة ت�سفويل ،هولندا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب
( ٢٠٠٩امللف رقم  )145652/HA ZA 08-635غري من�شورة؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ١٨ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة
الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي ،الواليات املتحدة ١٥ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ،Polimeles Protodikio Athinon
اليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة �سورزيه� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب
 ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ١٢ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٩حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا� ،إ�سبانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا،
 ٢٧ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/
يناير ]٢٠٠٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٥حمكمة منطقة غاالنتا� ،سلوفاكيا ١٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٢املحكمة العليا يف كانتون تورغاو� ،سوي�سرا١٢ ،
كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٦؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
� ٩آذار/مار�س  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ١ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٣ ،شباط/فرباير
 ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
االحتاد الرو�سي ٢٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة
لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي ،فرن�سا ١٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،٢٠٠٥
كالوت رقم [ ٨٤٢حمكمة مودينا� ،إيطاليا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٥انظر َّ
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٤حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٥؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٩١٩املحكمة التجارية العليا ،كرواتيا ٢٦ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٥؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد
الرو�سي ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري
الدويل التابعة لغرفة التجارة والتبادل التجاري يف �أوكرانيا� ،أوكرانيا( ٢٠٠٥ ،قرار حتكيم ،يف الق�ضية رقم  ٤٨لعام  ،)٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٤ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
� ١٩أيار/مايو  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٢ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير
 ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
االحتاد الرو�سي� ١٩ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا،
 ٢٥متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٤حمكمة الواليات
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ٢٠٠٣ ،قرار
املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٢٩ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٣انظر َّ
حتكيم ،يف الق�ضية رقم  ،)١١٨٤٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 ٢٧كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦١١حمكمة اال�ستئناف الدورية يف الواليات املتحدة (الدائرة
ال�سابعة) ،الواليات املتحدة ١٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٦حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٢١ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٢؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٨٠حمكمة اال�ستئناف الدورية يف الواليات املتحدة (الدائرة الرابعة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٢انظر َّ
التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٢ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٨ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم االحتادية ملنطقة مو�سكو ،االحتاد الرو�سي� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٢حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]٢٠٠١متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية
العنوانwww.cisg.fr :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠١انظر َّ
التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ غرفة
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التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا� ١٢ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية
التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٠ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ٢٠٠١ ،قرار حتكيم ،يف الق�ضية رقم  ،)٩٧٧١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 701حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية ،الأرجنتني ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٠ت�شري �إىل الق�ضية نف�سها)؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٣٣٣املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا ١١ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٩؛ حمكمة زوتفني ،هولندا� ٢٩ ،أيار/مايو  ،١٩٩٧يونيلك�س (ت�شري �إىل الق�ضية نف�سها)؛
هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٨ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٧متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة ماين� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg-online.ch :ت�شري �إىل الق�ضية نف�سها)؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار).
كالوت رقم [ ٩٧املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٩ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٣ت�شري �إىل الق�ضية نف�سها) (انظر َّ
()37ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٢املحكمة العليا يف كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٦
()38ق�ضية كالوت رقم [ 1080املحكمة العليا ،بولندا� ١١ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن جلود �أحذية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة العليا ،النم�سا ١٨ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()39حمكمة منطقة هامبورغ�-آلتونا� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg-online.ch :
()40انظر  ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة
لغرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،صربيا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٦٠٨
[حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،]٢٠٠٢أي�ض ًا يف  ٨٩٦ ،٢٠٠٣ ،Giurisprudenza italianaوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠١٧حمكمة اال�ستئناف يف
غان ،بلجيكا� ١٥ ،أيار/مايو ]٢٠٠٢؛ املحكمة التجارية يف �إيبري ،بلجيكا� ١٨ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ املحكمة التجارية
يف �إيبري ،بلجيكا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٢حمكمة منطقة �شتيندال� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين
الأول�/أكتوبر � ،]٢٠٠٠أي�ض ًا يف .٣٢ ،٢٠٠١ ،Internationales Handelsrecht
( ،Polimeles Protodikio Athinon)41اليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()42انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا ٢٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة روتردام ،هولندا،
� ٢٥شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف براندينبورغ� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٨ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٨يونيلك�س؛
حمكمة مقاطعة نافارا� ،إ�سبانيا ٢٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1189حمكمة روفرييتو،
�إيطاليا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٧؛ رابطة التحكيم الأمريكية ،الواليات املتحدة ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٢١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة نويرباندينبورغ،
�أملانيا� ٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٧ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1193حمكمة
اال�ستئناف الأوىل يف امل�سائل املدنية التابعة للدائرة الأوىل ،املك�سيك� ١٠ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة
ملخ�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا،
االبتدائية ذات الع�ضو الواحد يف الري�سا ،اليونان( ٢٠٠٥ ،امللف رقم َّ ،)٢٠٠٥/١٦٥
� ٢٥شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة غرافينهاغ ،هولندا ٢٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ٢٠٠٣ ،قرار حتكيم ،يف الق�ضية رقم  ،)١١٨٤٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،صربيا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠١٧حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٥ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٢متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛
املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٩ ،كانون الثاين/يناير ١٧ ،٢٠٠٢ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٢؛ حمكمة اال�ستئناف يف هام� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠١ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٤٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]٢٠٠١أي�ض ًا يف Internationales
 ١٤ ،٢٠٠٢ ،Handelsrechtوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
الن�ص
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
�أملانيا ٢١ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٤٥حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب � ،]١٩٩٨أي�ض ًا يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم ،Compromex Arbitration[ 1184
املك�سيك ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]١٩٩٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisgspanish.com :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا،
� ٢٨شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ حمكمة �آرنهيم ١٧ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٦ ،أيار/مايو  ،١٩٩٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :
(تن�ص على نف�س ال�شيء)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٧حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا� ٢٦ ،آذار/مار�س ]١٩٩٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦حتكيم  -هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢٤ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٥انظر
هامبورغ� ٢١ ،آذار/مار�س و ٢١حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٥ ،القرار رقم  ،)١٩٩٥/٨١٢٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
َّ
هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٥القرار رقم  ،)VB/94124يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٤حمكمة اال�ستئناف يف
غرونوبل ،فرن�سا� ٢٢ ،شباط/فرباير ]١٩٩٥؛ حمكمة اال�ستئناف يف نيو�ساوث ويلز� ،أ�سرتاليا� ١٢ ،آذار/مار�س  ،)Renard Constructions v. Minister for Public Works( 1992يونيلك�س.
()43انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير .]١٩٩٧
()44ق�ضية كالوت رقم [ 154حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا� 22 ،شباط/فرباير .]1995
()45حمكمة روتردام ،هولندا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ لالطِّ الع على �أقوال مماثلة ،انظر
ق�ضية كالوت رقم [ 1189حمكمة روفرييتو� ،إيطاليا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٧؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٢١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٥ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة نويرباندينبورغ� ،أملانيا� ٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣١املحكمة العليا ،هولندا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٥
()46حمكمة مقاطعة نافارا� ،إ�سبانيا ٢٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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()47ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤٧حمكمة مقاطعة نافارا� ،إ�سبانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب .]٢٠٠٣
()48حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا ٢٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ 1189حمكمة روفرييتو� ،إيطاليا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٧؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٢١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة نويرباندينبورغ� ،أملانيا� ٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،صربيا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٤٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]٢٠٠١أي�ض ًا يف ،Internationales Handelsrecht
 ١٤ ،٢٠٠٢وما يلي ذلك.
()49ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٤؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()50انظر املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 27 ،كانون الأول/دي�سمرب (C & J Sheet Metal Co. Ltd v. Wenzhou Chenxing ،2013
 ،Machinery Co. Ltd), (2013) Zhe Shang Wai Zhong Zi No. 144حكم مدين� ،أ َّكدتها املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،ني�سان�/أبريل )2014( ،2014
 ،Min Shen Zi No. 266حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.court.gov.cn :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٧ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري االحتادية  -فيينا،
يف كارلزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧انظر َّ
النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري االحتادية  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٤انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا� ٢٦ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٢ ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،١٩٩٢الرقم .٣٥٤
َّ
()51حمكمة �أم�سرتدام ،هولندا ٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥ ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،١٩٩٤الرقم .٢٣١
()52املحكمة ال�شعبية املتو�سطة يف نينغبو ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 28 ،كانون الثاين/يناير  ،Zhe Yong Min Yi Chu Zi No. 1 )2012( ،2014حكم مدين� ،أكدتها املحكمة
ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 20 ،آب�/أغ�سط�س (Grand Resources Group Co. Ltd v. STX Corp. ) (2014) Zhe Shang Wai Zhong ،2014
 ،Zi No. 48حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.ccmt.org.cn :
()53ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه .]١٩٩٣
()54ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٥حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]١٩٩٦أي�ض ًا يف .٧٥٦ ،١٩٩٧ ،Revue critique de droit international privé
()55حمكمة منطقة �سورزيه� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه ،١٩٩٩
.٤٨ ،١٩٩٩ ،Transportrecht-Internationales Handelsrecht
()56املحكمة العليا ،النم�سا ١٨ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()57ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٢حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٨
()58حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()59حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٣٤
[حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا،
 ٢٧ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية رقم  ،٢٦الأمانة رقم  ،٥١بوينو�س �آيري�س،
الأرجنتني ،بالإنكليزية ٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()60انظر حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 885
[املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ]2000؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٨٠حمكمة بافيا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
�إيطاليا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥انظر َّ
كالوت رقم [ ٩٧املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٩ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٣
()61انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩٧املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٩ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٣
()62ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ]2000؛ املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٨٠حمكمة بافيا� ،إيطاليا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٩
()63لالطِّ الع على �إ�شارات �إىل هذا املبد�أ ،انظر حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٣؛ املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٩ ،كانون الثاين/يناير ،٢٠٠٢
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ]2000؛ حمكمة منطقة
فرانكفورت ٦ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch/ :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ١ ،متوز/
الن�ص الكامل للقرار).
يوليه ( ]١٩٩٤انظر َّ
()64انظر حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه
رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٣انظر َّ
.]2000
()65
الن�ص الكامل للقرار)؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية،
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
�سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٣انظر َّ
()66انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1509حمكمة النق�ض ،فرن�سا� 26 ،آذار/مار�س ]2013؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١حمكمة منطقة �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣غرفة التجارة الدولية( 1993 ،الرقم  .])6653يف �إحدى الق�ضايا� ،أ�شارت حمكمة مقاطعة �إىل م�شكلة ما �إذا كانت االتفاقية ت�ستند �إىل مبد�أ عام معينَّ
فيما يتع َّلق مب�س�ألة عبء الإثبات �أم � َّأن امل�س�ألة حتكمها االتفاقية ،ولكن تركت امل�س�ألة قائمة :انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٣حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون
الثاين/يناير .]١٩٩٨
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()67حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 424املحكمة العليا،
النم�سا� ٩ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ ق�ضيتا كالوت رقم [ 93هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري  -فيينا،
النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه  ]١٩٩٤ورقم [ ٩٤هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٤
()68ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٤املحكمة العليا ،النم�سا� ٩ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()69حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 25 ،شباط/فرباير  ،200٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة
اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،صربيا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()70انظر حمكمة �آرنهيم ،هولندا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٣١ ،آذار/
مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة روتردام ،هولندا ١٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم  ،Compromex Arbitration[ 1194املك�سيك ٢٩ ،ني�سان�/أبريل  ،]١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisgspanish.com :؛ ق�ضية كالوت رقم ١٧٦
الن�ص الكامل للقرار).
[املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
()71املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه .٣٣ ،٢٠٠٠ ،Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،١٩٩٩
()72
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
()73حمكمة فيينا التجارية ،النم�سا� ٣ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()74هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ انظر �أي�ض ًا هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،صربيا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()75هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()76حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()77حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ١٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩١متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg-online.ch :وفق ًا للعقد ،كان يتعينَّ توجيه الإخطار بعدم املطابقة
امل�سجل .ور�أت املحكمة � َّأن ذلك يعني � َّأن الطرف الآخر يجب �أن يت�س َّلم الإ�شعار .وف�ض ًال عن ذلك ،كان يتعينَّ �أي�ض ًا على الطرف املع ِلن �أن يثبت � َّأن الطرف الآخر ت�س َّلم
بالربيد َّ
الإعالن) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٣٠ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٨
()78حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة ت�سفيكاو� ١٩ ،آذار/مار�س
 ،١٩٩٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)٨٨١٧يونيلك�س؛
انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،]٢٠٠٢أي�ض ًا يف  ٨٩٦ ،٢٠٠٣ ،Giurisprudenza italianaوما يلي ذلك.
()79
ملوث ًا بالديوك�سني
املحكمة االحتادية �أملانيا� 26 ،أيلول�/سبتمرب �( CISG-online No. 2348 = 231 ،2012 ،Internationales Handelsrecht ،2012س َّلم البائع رم ًال َّ
امللوثة على هذا النحو من دون �إجراء املزيد من الفحو�ص؛ و َّزعت املحكمة العليا التعوي�ض – مطالبات
لف�صل البطاط�س؛ وا�ستخدم امل�شرتي هذا الرمل وباع ق�شر البطاط�س َّ
امل�شرتين الفرعيني – منا�صفة بني الطرفني).
()80حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �إيبري ،بلجيكا،
 ٢٩كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.law.kuleuven.be :
()81ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٨حمكمة اال�ستئناف يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٩
()82انظر حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ١٨ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛  ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان٢٠٠٩ ،
(امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Monomeles Protodikio Thessalonikisاليونان( ٢٠٠٧ ،امللف
ملخ�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٤
رقم َّ ،)٢٠٠٧/٤٣٩٤٥
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
(انظر َّ
اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ،
�أملانيا ١٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٢٢ ،ت�شرين الأول/
الن�ص الكامل للقرار)؛
�أكتوبر � ،]٢٠٠١أي�ض ًا يف ٢٧ ،٢٠٠٢ ،Internationales Handelsrecht؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٠يف  ١١٤ ،٢٠٠١ ،Internationales Handelsrechtوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٣٢
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٩حمكمة كانتون فرايبورغ� ،سوي�سرا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٨؛ حمكمة منطقة
هاغن� ،أملانيا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٦ ،أيار/مايو  ،١٩٩٧متاحة يف الإنرتنت على
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٧ ،ني�سان�/أبريل ،١٩٩٦
رقم [ ١٦٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١١ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٦انظر َّ
يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٩حمكمة اال�ستئناف يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ]١٩٩٥؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٠ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ حمكمة
ميدلبورغ ،هولندا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٦ ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،١٩٩٥رقم ١٢٧؛ حمكمة منطقة ماين� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٤متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٣؛ ق�ضية كالوت رقم ١٢٥
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٩ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٥؛ حمكمة رورموند ،هولندا� ٦ ،أيار/مايو  ،١٩٩٣يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 99حمكمة �آرنهيم ،هولندا،
� ٢٥شباط/فرباير .]١٩٩٣
()83املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 24 ،أيلول�/سبتمرب ( CISG-online No. 2545 = 867 ،2015 ، Neue Juristische Wochenschrift ،2014الفقرة  51وما يليها).
()84املرجع نف�سه.
()85املحكمة االحتادية� ،أملانيا 21 ،كانون الثاين/يناير .101 ،2015 ،Internationales Handelsrecht ،2015
()86املرجع نف�سه.
()87املحكمة االحتادية� ،أملانيا 21 ،كانون الثاين/يناير 101 ،2015 ،Internationales Handelsrecht ،2015؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1080املحكمة العليا ،بولندا� 11 ،أيار/مايو
( ]2007ق�ضية ب�ش�أن جلود �أحذية) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،النم�سا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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()88املحكمة العليا ،النم�سا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا،
� ٢٥شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()89حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم  ،)٨٩٠٨يونيلك�س.
()90
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠حمكمة اال�ستئناف
ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٧املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٦كانتون تي�شينو� ،Pretore di Locarno Campagna ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان/
يف برلني� ،أملانيا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
�أبريل ( ]١٩٩٢انظر َّ
()91هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا� ١٢ ،شباط/فرباير ( ١٩٩٨القرار رقم  ،)١٩٩٦/١١يونيلك�س؛ حمكمة منطقة ت�سفيكاو� ،أملانيا� ١٩ ،آذار/
مار�س  ،١٩٩٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg-online.ch :
()92انظر ،مثالً ،حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي ،الواليات املتحدة ١٥ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة روتردام ،هولندا ٢١ ،كانون
الثاين/يناير ( ٢٠٠٩امللف رقم  )277329 / HA ZA 97-272غري من�شورة؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
ملخ�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Monomeles Protodikio Thessalonikisاليونان( ٢٠٠٧ ،امللف رقم َّ ،)٢٠٠٧/٤٣٩٤٥
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ هيئة التحكيم
املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٥حمكمة منطقة غاالنتا� ،سلوفاكيا ١٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩١٧املحكمة التجارية العليا ،كرواتيا،
 ٢٤ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٦؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ،٢٠٠٥
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٤حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٥؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٩١٩املحكمة التجارية العليا ،كرواتيا ٢٦ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٥؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،200٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٣٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،صربيا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٣٠ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا� ١٢ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف �إيبري ،بلجيكا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ هيئة التحكيم التابعة
لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ٢٠٠١ ،قرار التحكيم رقم  ،)٩٧٧١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :لالطِّ الع على قرار ي�شري �إىل
يحدد القرار النهج امل�ست�صوب) ،انظر حمكمة اال�ستئناف
متعيناً ،لأ�سباب �إجرائية� ،أن ِّ
هذا النهج وكذلك النهج الذي ي�ست�صوب اللجوء �إىل املبادئ العامة لالتفاقية (و�إن مل يكن َّ
يف كولونيا� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg-online.ch :
()93حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()94حمكمة النق�ض ،بلجيكا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()95
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٨املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٨انظر َّ
()96رابطة التحكيم الأمريكية ،الواليات املتحدة ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()97
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٨املحكمة العليا ،النم�سا� ٧ ،أيلول�/سبتمرب
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٤٧املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٣ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٥انظر َّ
 ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.at :
()98انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،٤٠الفقرة .١٦
()99
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
()100
يعلم به امل�شرتي �أو كان ال ميكن �أن يجهله وقت انعقاد العقد".
تن�ص املادة  )3( 35على � َّأن البائع غري م�س�ؤول عن عدم املطابقة مبوجب املادة � )2( 35إذا "كان ُ
ُّ
()101ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س .]١٩٩٦
()102حمكمة النق�ض ،بلجيكا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()103معهد التحكيم الهولندي ،هولندا� ١٠ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()104انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨١٢٨يونيلك�س.
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املادة 8
والت�صرفات ال�صادرة عن �أحد الطرفني وفق ًا ملا ق�صده
البيانات
ف�سر
ُ
( )1يف ُحكم هذه االتفاقية ُت َّ
ُّ
الطرف الآخر يعلم بهذا الق�صد �أو ال ميكن �أن يجهله.
الطرف متى كان
هذا
ُ
ُ
والت�صرفات ال�صادرة عن �أحد الطرفني
البيانات
ف�س ُر
ُ
( )2يف حالة عدم �سريان الفقرة ال�سابقةُ ،ت َّ
ُّ
وي الإدراك ومن نف�س �صفة الطرف الآخر �إذا و�ضع يف نف�س الظروف.
وفق ًا ملا َيفهمه
ٌ
�شخ�ص َ�س ُّ
وي الإدراك يجب �أن ُي� َؤخ َذ
أمر بتعيني ق�صد �أحد الطرفني �أو ما َيفهمه
ٌ
�شخ�ص َ�س ُّ
( )3عندما َيتع َّل ُق ال ُ
�سيما املفاو�ضات التي تكون قد َّمتت بني الطرفني والعادات التي
ال
باحلالة،
�صلة
جميع الظروف امل َّت
يف االعتبار ُ
َّ
ت�صرف الحق �صادر عنهما.
َّ
ا�ستقر عليها التعام ُل بينهما والأعراف و� ُّأي ُّ

مقدمة
ِّ
و�سد ثغراتها ،ف� َّإن املادة 8
 -1يف حني � َّأن املادة ُ 7تعنى بتف�سري االتفاقية ِّ
تن�ص على قواعد متوافقة مع
(التي ر�أت �إحدى هيئات التحكيم �أنها ُّ
()1
مبادئ م�س َّلم بها عموم ًا يف التجارة الدولية ) ُتعنى بتف�سري البيانات
والت�صرفات الأخرى ال�صادرة عن الطرفني—ب�شرط هو (ح�سبما
ُّ
�أ�شارت �إىل ذلك �صراحة املحكمة العليا يف �إحدى الدول املتعاقدة) �أن
تكون البيانات
والت�صرفات متعلقة مب�س�ألة حتكمها االتفاقية )2(.ولذلك
ُّ
ت�صرف �أحد الطرفني يتع َّلق مب�س�ألة حتكمها
ف�إنه عندما يكون بيان �أو ُّ
االتفاقية فينبغي �أن ُت�ستخدم املعايري التف�سريية املن�صو�ص عليها يف
الت�صرفات تتع َّلق مب�س�ألة يحكمها اجلزء
املادة � ،8سواء �أكانت البيانات �أو
ُّ
الثاين (ب�ش�أن تكوين العقد) �أو اجلزء الثالث (ب�ش�أن حقوق والتزامات
الطرفني) .وقد اع ُتمد هذا الر�أي ،الذي يدعمه التاريخ الت�شريعي )3(،يف
القرارات )4(:فقد جل�أت املحاكم �إىل املعايري املن�صو�ص عليها يف املادة 8
والت�صرفات املتعلِّقة بعملية تكوين العقد )5(،و�أداء
لتف�سري()6البيانات (ُّ )7
العقد ،وف�سخ العقد.
 -2وحيثما تنطبق املادة  ،8حتول دون تطبيق قواعد التف�سري الوطنية،
()8
ل َّأن املادة  8تتناول م�س�ألة التف�سري بطريقة �شاملة.
 -3ووفق ًا لكل من التاريخ الت�شريعي( )9وال�سوابق الق�ضائية )10(،حتكم
املادة  8تف�سري الأفعال التي يقوم بها كل طرف ب�صورة منفردة ،ولي�س
ذلك فح�سب ،بل "تنطبق� ...أي�ض ًا على تف�سري ‘العقد’ ،عندما يكون العقد
()11
وارد ًا يف وثيقة واحدة".
 -4ور�أت حمكمة �أنه ميكن ا�شتقاق واجب عام من املادة ( 8مقرونة
باملادة  ،)7يتعينَّ مبوجبه على املرء ،يف �أداء التزامه� ،أن يراعي م�صالح
()12
الطرف امل�ضاد.
 -5بيد � َّأن من اجلدير بالذكر � َّأن �إحدى املحاكم ذكرت � َّأن "�إرادة
الطرفني (املادة  8من اتفاقية البيع)  ...ال يتعينَّ و�ضعها يف االعتبار �إ َّال
من حيث � َّإن العقد  ...ال يحتوي على حكم وا�ضح ،ل َّأن العقد ي�سبق اتفاقية
()13
تدرج مراتب القواعد".
البيع يف ُّ

الق�صد الذاتي للطرف
(الفقرة  1من املادة )8
تن�ص الفقرتان  1و 2من املادة  8على جمموعتني من املعايري وعلى
-6
ُّ
تدرج مراتب تلك املعايري ،فيتعينَّ اللجوء �أ�سا�س ًا �إىل املعايري الواردة يف
ُّ
املادة  )14(،)1( 8قبل اللجوء �إىل املعايري الواردة يف املادة  .)2( 8ور�أت
بع�ض املحاكم � َّأن املادة  )1( 8تتيح القيام بتح ُّقق مو�ضوعي من الق�صد
"الذاتي"( )15و"احلقيقي"( )16للطرفني" ،حتى و�إن مل ميار�س الطرفان � َّأي
مو�ضوعيا لت�سجيل هذا الق�صد"( .)17واملادة )1( 8
و�سيلة ميكن التح ُّقق منها
ًّ
ر
ف�س
والت�صرفات ال�صادرة عن �أحد
البيانات
"ت�أمر املحاكم ب�أن ُت ِّ ‘
ُّ
الطرف الآخر ‘يعلم
الطرف’ ،متى كان
الطرفني وفق ًا ملا ق�صده هذا
ُ
ُ
بهذا الق�صد �أو ال ميكن �أن يجهله’ .ولذلك تقت�ضي العبارات الوا�ضحة
لالتفاقية التح ُّقق من الق�صد الذاتي للطرف متى كان الطرف الآخر
يعلم ذلك الق�صد"(� )18أو ال ميكن �أن يجهله )19(.ور�أت �إحدى املحاكم � َّأن
"املادة  )1( 8من اتفاقية البيع تدعو ،يف ت�سليمها مبعايري ذاتية للتف�سري،
�إىل التح ُّقق من الق�صد احلقيقي للطرفني ،ولكن ت�ستبعد ا�ستخدام
املتعمقة .ولذلك ُتعطى �شروط العقد معناها احلريف
حتقيقات علم النف�س ِّ
ً
�إذا كانت وا�ضحة ،بحيث ال ميكن للطرفني �أن ي َّدعيا الحقا � َّأن ق�صدهما
()20
غري املعلن ينبغي �أن ي�سري".
 -7ويتعينَّ على الطرف الذي ي�ؤ ِّكد � َّأن الفقرة  1من املادة  8تنطبق
—�أي � َّأن الطرف الآخر كان يعلم �أو كان ال ميكن �أن يجهل ق�صد الطرف
()21
الآخر—�أن يثبت هذا الت�أكيد.
يتج�سد
 -8والق�صد الذاتي للطرف ال �صلة له باملو�ضوع ما مل
َّ
بطريقة ما؛( )22وهذا هو الأ�سا�س املنطقي وراء قول �إحدى املحاكم
()23
�سرا ال �صلة لها باملو�ضوع".
� َّإن " َّ
النية التي ينتويها �أحد الطرفني ًّ
النية بطريقة ما ،ف� َّإن
جت�سيد
�ضرورة
ب�سب
إنه،
�
خمتلفة
حمكمة
وقالت
َّ
"االتفاقية حمكومة ح ًّقا مببد�أ التعويل ( )relianceال�شائع يف العديد
تطبق على الإعالنات ال�صريحة وعلى اخلطابات،
من الت�شريعات ،فهي َّ
الت�صرف املق ِنع الذي يظهر قبل �إبرام العقد �أو بعد
تطبق �أي�ض ًا على
ولكن َّ
ُّ
()24
�إبرامه".
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التعرف على ق�صد
 -9وقالت �إحدى املحاكم �إنه حيثما يت�س َّنى
ُّ
م�شرتك بني الطرفني ،يو�ضع ذلك الق�صد امل�شرتك يف االعتبار ،حتى
�إذا كان املعنى املو�ضوعي الذي ميكن �إ�سناده �إىل البيانات ال�صادرة عن
()25
الطرفني خمتلف ًا عنه.
 -10ومبقت�ضى املادة  ،8يجب على املحاكم �أن حتاول �أو ًال حتديد معنى
الت�صرف ال�صادر عن �أحد الطرفني بالبحث يف ق�صد ذلك
القول �أو
ُّ
()26
الطرف ،كما �ش َّددت على ذلك �إحدى هيئات التحكيم؛ غري � َّأن "معظم
تقدم حالة يعرتف فيها طرفا العقد بق�صد ذاتي  ...ولذلك
احلاالت ال ِّ
تنطبق ،يف معظم احلاالت ،املادة [ )2( 8من االتفاقية] ،وتو ِّفر الأد َّلة
املو�ضوعية الأ�سا�س لقرار املحكمة" )27(.ور�أت �إحدى هيئات التحكيم �أن
تطبيق املادة  )1( 8يقت�ضي �أن تكون بني الطرفني عالقة وثيقة ويعرفان
الت�صرفات وا�ضح ًا
جيدة� ،أو �أن يكون مدلول البيانات �أو
بع�ضهما معرفة ِّ
ُّ
()28
ويفهمه الطرف الآخر ب�سهولة.

التف�سري املو�ضوعي
 -11حيثما ال ميكن ا�ستخدام معيار الق�صد الذاتي الوارد يف الفقرة 1
ت�صرفاته )29(،يجب اللجوء
من املادة  8لتف�سري بيانات �()30أحد الطرفني �أو ُّ
�إىل "حتليل �أكرث مو�ضوعية" على النحو املن�صو�ص عليه يف الفقرة  2من
()32
افرتا�ضيا"
حتدد ق�صد ًا "
املادة  )31(،8التي ينبغي �أن تتيح للمحكمة �أن ِّ
ًّ
�أو "
معياريا"( .)33ومبقت�ضى هذا احلكم ،ينبغي تف�سري البيانات وغريها من
ًّ
�شخ�ص
الت�صرفات ال�صادرة عن �أحد الطرفني طبق ًا ملا ميكن �أن يفهمه
ٌ
ُّ
()34
�سوي الإدراك ومن نف�س �صفة الآخر �إذا ُو�ضع يف نف�س الظروف.
ُّ
وقد و�صفت ع َّدة حماكم نتيجة التف�سري القائم على هذا املعيار ب�أنه
()35
"تف�سري معقول".
متنوعة من القرارات.
 -12وقد طُ ِّبقت الفقرة  2من املادة  8يف جمموعة ِّ
ففي �إحدى الق�ضايا ،ا�ستخل�صت املحكمة ق�صد امل�شرتي �أن يلتزم بالعقد،
وكذلك كمية الب�ضائع التي ق�صد امل�شرتي احل�صول عليها مبقت�ضى ذلك
�شخ�ص
وت�صرفاته وفق ًا ملا يفهمه
العقد ،عن طريق تف�سري بيانات امل�شرتي
ٌ
ُّ
()36
وي الإدراك من نف�س �صفة البائع يف نف�س الظروف .ور�أت املحكمة
َ�س ُّ
�أنه ،يف غياب � ِّأي ظروف �أو ممار�سات ذات �صلة قائمة بني الطرفني يف
وقت �إبرام العقد (الأمر الذي يجب �أن يو�ضع يف االعتبار على الدوام)
ميكن ا�ستنتاج ق�صد امل�شرتي �أن يلتزم بالعقد ،وكذلك الكمية املح َّددة
من الب�ضائع التي �ستباع مبقت�ضى العقد ،من طلب امل�شرتي �إىل البائع �أن
ي�صدر فاتورة بب�ضائع َّمت ت�سليمها بالفعل.
 -13وتق�ضي املادة  )1( 14من االتفاقية ب� َّأن � َّأي عر�ض لإبرام عقد
يجب �أن يكون حم َّدد ًا حتديد ًا كافي ًا لكي ي�شكِّل �إيجاباً ،و�أنه يكون
حم َّدد ًا حتديد ًا كافي ًا �إذا بينَّ الب�ضائع وح َّدد الكمية والثمن �صراح ًة �أو
ن�ص �صراح ًة �أو �ضمن ًا على طريقة لتحديدهما .وذكرت ع َّدة
�ضمن ًا �أو َّ
حماكم �أنه ،لدى حتديد ما �إذا كان العر�ض يفي بهذا املعيار ،يكفي
وي الإدراك ومن نف�س �صفة الطرف الآخر
�أن يكون بو�سع " ٍ
�شخ�ص َ�س ِّ
(املخاطب) � ...إذا ُو�ضع يف نف�س الظروف" �أن يدرك من العر�ض
()37
امل�ضمون الالزم.
 -14ولدى حتديد كمية الب�ضائع املطلوبة مبوجب اتفاق الطرفني،
قالت حمكمة عليا �إنه ملا كان كل من الطرفني يفهم معنى العقد فهم ًا
ن�ص العقد مبقت�ضى املادة �—)2( 8أي "وفق ًا
خمتلف ًا فينبغي تف�سري ِّ
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وي الإدراك ومن نف�س �صفة الطرف الآخر �إذا ُو�ضع
ملا يفهمه
ٌ
�شخ�ص َ�س ُّ
يف نف�س الظروف" .والحظت املحكمة � َّأن امل�شرتي خبري وكان يعرف
�أنه مل ُتعر�ض عليه �آلة جديدة بل �آلة ُ�صنعت قبل �أربع ع�شرة �سنة من
�إبرام العقد .ورغم � َّأن الب�ضاعة مل تكن مطابقة لأحدث املعايري التقنية،
ر�أت املحكمة العليا �أنه ،وفق ًا للمعيار الوارد يف املادة � ،)2( 8أبرم
امل�شرتي العقد وهو يعلم متام ًا املحدوديات التقنية للآلة وملحقاتها.
املقدمة �إىل امل�شرتي كانت
ولهذه الأ�سباب ر�أت املحكمة العليا � َّأن الآلة ِّ
()38
مطابقة للعقد.
وطبقت حمكمة �أخرى الفقرة  2من املادة  8لتحديد ما �إذا كان
َّ -15
العقد ي�سمح للم�شرتي بالوفاء بالتزامه املتعلِّق بثمن الب�ضائع عن طريق
عر�ضه ،بعد انق�ضاء فرتة ال�سداد املح َّددة يف العقد� ،أن ي�شحن ب�ضائعه
�إىل البائع .ونظرت املحكمة �أو ًال يف �صيغة العقد َّثم يف التف�سري الذي
توحي به م�صالح الطرفني يف العقد ،فر�أت �أنه كان على امل�شرتي �أن
يفي بالتزاماته يف موعد غايته نهاية فرتة ال�سداد املتعاقد عليها" :مل
جتاريا
يكن من املمكن �أن يجهل [امل�شرتي] �أنه �سيكون من غري املعقول
ًّ
بالن�سبة [للبائع] �أن مينح ت�أجي ًال يف ال�سداد �إىل ما بعد الفرتة امل َّتفق
ملجرد � َّأن امل�شرتي عر�ض �شحن ب�ضائع بغية الوفاء بالتزامه
عليها" َّ
()39
بال�سداد.
 -16وقد ا�س ُتخدمت الفقرة  2من املادة � 8أي�ض ًا لتحديد ما �إذا كان
التذرع ب� َّأن
ت�صرفه ،بالتنازل �ضمن ًا عن ح ِّقه يف ُّ
البائع قد قام ،من خالل ُّ
املوجه من امل�شرتي بعدم مطابقة الب�ضائع مل ُير�سل يف الوقت
الإخطار َّ
()40
املنا�سب (انظر املادة  .)39وذكرت املحكمة � َّأن قيام البائع بالتفاو�ض
مع امل�شرتي حول عدم مطابقة الب�ضائع بعد تلقي الإخطار ال يجعله متناز ًال
يقيم ،بد ًال من
بال�ضرورة عن ح ِّقه يف ُّ
التذرع بت� ُّأخر الإخطار ،بل ينبغي �أن َّ
ذلك ،باالقرتان مع الظروف الأخرى للق�ضية .بيد � َّأن البائع ،يف الق�ضية
قيد النظر" ،تفاو�ض حول مبلغ التعوي�ض وطريقة دفعه مدة � 15شهر ًا
تبينها،
تقريب ًا— ...دون �أن يحتفظ �صراحة� ،أو على الأقل ب�صورة ميكن ُّ
بحق االعرتا�ض على الت�أخري" حتى �إنه "عر�ض من خالل حمام �أن يدفع
ِّ
()41
تعوي�ضات عن ال�ضرر تعادل ما يقرب من �سبعة �أ�ضعاف قيمة الب�ضائع".
وقالت املحكمة �إنه ،يف تلك الظروف" ،مل يكن يف ا�ستطاعة امل�شرتي
�إ َّال �أن يفهم ب�صورة معقولة � َّأن [البائع] كان ي�سعى �إىل ت�سوية امل�س�ألة
ولن ي�شري فيما بعد �إىل التجاوز املزعوم للأجل املح َّدد كو�سيلة للدفاع
حيال مطالبة [امل�شرتي] بالتعوي�ض" .ولذلك ر�أت املحكمة ،مبقت�ضى
التذرع بعدم
الفقرتني  2و 3من املادة َّ � ،8أن البائع تنازل عن ح ِّقه يف ُّ
�إر�سال الإخطار يف الوقت املنا�سب .وذكرت حمكمة �أخرى �أنه ال ميكن
التذرع ب� َّأن �إخطار امل�شرتي ب�ش�أن
افرتا�ض ِ
تنازل البائع عن ح ِّقه يف ُّ
ملجرد � َّأن البائع بقي
عدم مطابقة الب�ضائع مل ير�سل يف الوقت املنا�سب َّ
()42
بناء على طلب امل�شرتي .ور�أت املحكمة
م�ستع ًّدا لفح�ص الب�ضائع ً
� َّأن هذا ينتج عن كل من احلاجة �إىل اليقني يف املعامالت التجارية
النية ،الذي ينطبق �أي�ض ًا عند تف�سري بيانات الطرفني
وعن مبد�أ ُح�سن َّ
ت�صرفاتهما.
�أو ُّ
 -17وا�ستخدمت �إحدى املحاكم الفقرة  2من املادة  8لتف�سري حكم
ب�ش�أن "الت�سليم يف حملِّ امل�شرتي" وارد يف عقد ،فوجدت � َّأن ال�شرط ال
وف�سرت املحكمة
يتناول كلفة النقل فح�سب بل يتناول �أي�ض ًا انتقال التبعةَّ .
وي الإدراك يف نف�س ظروف الطرفني.
احلكم وفق ًا ملا يفهمه
ٌ
�شخ�ص َ�س ُّ
ور�أت املحكمة � َّأن امل�شرتي الذي يح ُّق له ت�سلُّم الب�ضاعة على �أ�سا�س
"الت�سليم يف حملِّ امل�شرتي" لن ُيعنى بنقل الب�ضائع �أو بالت�أمني عليها �أثناء
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النقل .وقالت املحكمة � َّإن ح�صول البائع على ت�أمني للنقل يبينِّ �أي�ض ًا � َّأن
لتحمل املخاطرة �أثناء النقل ،ويد ُّل على ذلك �أي�ض ًا
البائع كان م�ستع ًّدا ُّ
ا�ستخدامه و�سيلة النقل اخلا�صة به يف معامالت �سابقة مع امل�شرتي.
ولذلك خل�صت املحكمة �إىل � َّأن الطرفني ق�صدا ا�شرتاط انتقال التبعة
عند مكان عمل امل�شرتي ،وبالتايل ق�صدا اخلروج عن �أحكام املادة �( 35أ)
()43
من اتفاقية البيع.
وتذرعت حمكمة �أخرى بالفقرة  2من املادة  8لتحديد ما �إذا كان
-18
َّ
التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن ثمن ال�شراء.
مت
أنه
�
ثبت
ي
الطرفني
أحد
�
ف
ت�صر
َّ
ُ
ُّ
ُّ
وقد ت�س َّلم امل�شرتي الب�ضائع دون �أن يعرت�ض على الثمن الذي ح َّدده البائع.
الت�صرف ب�أنه قبول بالثمن
فف�سرت هذا
َّ
وطبقت املحكمة املادة َّ ،)2( 8
ُّ
الذي ح َّدده البائع.
 -19وقد طُ ِّبقت كذلك املعايري التف�سريية الواردة يف الفقرة  2من املادة
املت�ضرر ميكن �أن
تكبدها الطرف
ِّ
 8لتحديد ما �إذا كانت اخل�سارة التي َّ
()45
ُتعترب متو َّقعة يف �إطار املادة  74من االتفاقية.
()44

 -20ور�أت بع�ض املحاكم � َّأن املادة  )2( 8ت�ستند �إىل قاعدة
"تف�سري الوثيقة جتاه ُمن�شئها ب�أقلِّ التفا�سري مالءمة
( ،)contra proferentemالتي يتعينَّ مبقت�ضاها تف�سري ال�شروط
()46
التعاقدية القيا�سية ل�صالح الطرف الذي ُت�ستخدم �ضده.

له"

االعتبارات ذات ال�صلة
يف تف�سري بيانات �أحد الطرفني
ت�صرفاته
�أو ُّ

 -21وفق ًا للمادة  ،)3( 8ينبغي �أن تو�ضع يف االعتبار ،يف حتديد
ق�صد الطرف �أو ما يفهمه
ٌ
وي الإدراك ،جميع الظروف—
�شخ�ص َ�س ُّ
املو�ضوعية(—)47املت�صلة باحلالة .وت�شمل تلك الظروف على وجه
التحديد( )48املفاو�ضات )49(،بني الطرفني ،و� َّأي ممار�سات �أر�ساها
()51
()50
ت�صرف الحق �صادر منهما.
الطرفان فيما بينهما)52( ،والأعراف ،و� َّأي ُّ
و�أ�شارت ع َّدة قرارات �إىل � َّأن هذه املعايري ينبغي �أن تو�ضع يف
()53
ت�صرف مبقت�ضى معايري املادة )1( 8
االعتبار عند
تف�سري بيان �أو ُّ
()54
�أو املادة .)2( 8
 -22وفيما يتع َّلق بالظروف التي ينبغي �أن تو�ضع يف االعتبار لدى حتديد
ق�صد الطرفني عم ًال باملادة  ،)1( 8قالت �إحدى املحاكم � َّإن "ال�صيغة
الدقيقة التي يختارها الطرفان وكذلك املحتوى املنهجي لهما �أهمية
وت�صرف
خا�صة )55(".وقالت تلك املحكمة �أي�ض ًا � َّإن "�أي مفاو�ضات �سابقة
ُّ
يدل على الكيفية التي فهم بها ك ٌّل منهما فع ًال
الطرفني الالحق ميكن �أن َّ
�إعالنَ الق�صد ال�صادر عنه .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن ا�ستنتاج الق�صد
الفعلي على �أ�سا�س م�صالح الطرفني والغر�ض من العقد والظروف
()56
املو�ضوعية عند �إبرام العقد".
 -23وفيما يتع َّلق باملعايري التي ينبغي �أن تو�ضع يف االعتبار عند اللجوء
�إىل تف�سري مبقت�ضى املادة  ،)2( 8قالت املحكمة نف�سها �إنه "يجب تف�سري
�إعالنات الطرفني وفق ًا ملعناها املعقول يف �ضوء ال�صياغة وال�سياق ومبد�أ
النية ي�سعى �إىل حتديد
النية  ...وهذا التف�سري وفق ًا ملبد�أ ُح�سن َّ
ُح�سن َّ
التوافق املعياري ،بينما �سيكون العامل احلا�سم الأهمية هو التف�سري من
زاوية املتل ِّقي  ...ووفق ًا للمادة  )3( 8من اتفاقية البيع ،يجب �أن تو�ضع

			

يف االعتبار كل الظروف ذات ال�صلة املحيطة بالق�ضية ،مبا يف ذلك
املفاو�ضات و� ُّأي ممار�سات �أر�ساها الطرفان فيما بينهما والأعراف و� ُّأي
ت�صرف الحق من الطرفني ،وكذلك م�صالح � ٍّأي منهما والغر�ض من العقد
ُّ
()57
و�سياقه املنهجي".
الت�صرف
 -24ووفق ًا ملحكمة �أخرى" ،ميكن �أن يكون من الأمثلة على
ُّ
[امل�شار �إليه يف املادة  ])3( 8ما يلي :قبول الب�ضائع ،ودفع ثمن ال�شراء،
و�إر�سال البائع فاتورة �أو توقيعه عليها )58(".وباملثل ،قالت �إحدى املحاكم
�إنه "عند حتديد ما �إذا كانت الأقوال �أو
الت�صرفات تعترب قبوالً[ ،ف� َّإن
ُّ
�ضمنيا
الت�صرف الذي يعني
الت�صرف امل�شار �إليه يف املادة  ])3( 8هو
ًّ
ُّ
ُّ
�أداء العقد� ،أو يج ِّهز لأدائه� ،أي ال�سداد �أو قبول الب�ضائع دون احتجاج
(ورمبا معاجلتها بعد ذلك) من جانب امل�شرتي� ،أو بدء الإنتاج �أو �إر�سال
()59
(جزء من) الب�ضائع من جانب البائع".
 -25كما � َّأن الإ�شارة ال�صريحة يف املادة � )3( 8إىل املفاو�ضات بني
الطرفني باعتبارها عن�صر ًا ينبغي �أن ي�ؤخذ يف االعتبار لدى تف�سري
ت�صرفهما مل متنع �إحدى املحاكم من الإ�شارة �إىل � َّأن
بيانات الطرفني �أو ُّ
()60
البينة ال�شفوية" تنطبق يف املعامالت التي حتكمها االتفاقية.
"قاعدة ِّ
والبينة
ال�شفوية
نة
البي
على
ا�سمها
رغم
تنطبق
التي
القاعدة،
وهذه
ِّ
ِّ
الكتابية ،ت�سعى �إىل �إعطاء مفعول قانوين ملقا�صد الطرفني املتعاقدين �إذا
كانا قد اعتمدا اتفاق ًا مكتوب ًا كتعبري نهائي ("�إقرار جزئي") �أو حتى تعبري
()61
تقرر � َّأن االتفاق
نهائي وكامل ("�إقرار كامل") عن اتفاقهما .و�إذا َّ
البينة ال�شفوية حتظر على الطرف
املكتوب هو �إقرار كامل ف� َّإن قاعدة ِّ
تقدمي دليل يتم َّثل يف اتفاقات �أو مفاو�ضات �سابقة تتعار�ض مع االتفاق
املكتوب �أو حتى ت�ضيف �إليه �شروط ًا �إ�ضافية متوافقة معه .وهناك قرارات
حماكم �أخرى يف نف�س الدولة ت َّتخذ موقف ًا خمالفاً )62(.فقد قالت �إحدى
البينة ال�شفوية ال ت�صلح يف ق�ضايا اتفاقية البيع
تلك املحاكم(َّ � )63إن "قاعدة
ِّ
()64
توجه املحاكم �صراحة
يف �ضوء املادة  8من االتفاقية" ل َّأن "املادة ِّ )3( 8
ب�أن ت�أخذ يف ‘االعتبار الواجب  ...جميع الظروف املت�صلة باحلالة ،مبا يف
ذلك املفاو�ضات’ لتحديد ق�صد الطرفني .ونظر ًا �إىل توجيه املادة )1( 8
وت�صرفاتهما ،متثِّل
با�ستخدام ق�صد الطرفني لتف�سري بياناتهما
ُّ
البينة ال�شفوية املتعلِّقة باملفاو�ضات
املادة � )3( 8أمرا وا�ضح ًا بقبول ِّ
و�أخذها يف االعتبار من حيث �إنها تك�شف عن الق�صد الذاتي للطرفني".
البينة
ور�أت حمكمة �أخرى � َّأن املادة " )3( 8ترف�ض �أ�سا�س ًا  ...قاعدة ِّ
ال�شفوية" )65(.وذكرت حمكمة غريهما � َّأن "العقود التي حتكمها اتفاقية
البينة ال�شفوية ،وهناك نطاق �أو�سع من
البيع ال تنطبق عليها قيود قاعدة ِّ
البينات املقبولة التي ميكن النظر فيها لدى تف�سري ال�شروط الواردة يف
ِّ
اتفاق الطرفني" )66(.ويف �إحدى الق�ضايا ا�ستندت املحكمة ،لدى حتديدها
البينات ال�شفوية ،وراعت العالقات التجارية القائمة
ق�صد الطرف� ،
()67إىل ِّ
بني الطرفني.
 -26وبعد �أن �أ�شارت �إحدى املحاكم �إىل امل�شاكل التي قد تن�ش�أ يف �إطار
االتفاقية فيما يتع َّلق بالبينة ال�شفوية ،ذكرت �أنه ميكن للطرفني �أن يتج َّنبا
هذه امل�شاكل عن طريق �إدراج �شرط دمج يف اتفاقهما املكتوب ُينهي مفعول
()68
االتفاقات والتفاهمات ال�سابقة غري املع َرب عنها يف االتفاق املكتوب.
بيد �أنه وفق ًا ملحكمة �أخرى "ال ينبغي ا�ستبعاد الأد َّلة اخلارجية ،ما مل
يق�صد الطرفان فع ًال �أن يكون ل�شرط الدمج هذا املفعول )69(".ووفق ًا لهذه
املحكمة نف�سها" ،تقت�ضي املادة  8فح�ص جميع الوقائع والظروف ذات
البت فيما �إذا كان �شرط الدمج ميثِّل ق�صد الطرفني� ...أي �أنه
ال�صلة لدى ِّ
يج�سد ‘ق�صد الطرفني’.
لكي يكون �شرط الدمج �ساري املفعول يجب �أن ِّ
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وي�شري ذلك �إىل �أنه �إذا كان ل ٍّأي من الطرفني ق�صد خمالف فلن يكون
()70
�شرط الدمج املربم بينهما �ساري املفعول".
لت�صرف الطرفني
 -27ووفق ًا ملا �أ�شارت �إليه حماكم عديدة )71(،ميكن
ُّ
يدل على املعنى الذي ُق�صد من البيان عندما �صدر .ففي
الالحق �أن َّ
()72
احلاالت،
�إحدى
الت�صرف الالحق من جانب
إىل
�
املحكمة
أ�شارت
�
ُّ
حتدد كمية
امل�شرتي لكي ت�ستنتج ق�صده ب�أن يلتزم بالعقد وكذلك لكي ِّ
الب�ضائع التي ي�شملها ذلك العقد ،مبقت�ضى النهج التف�سريي الوارد يف
�سوي الإدراك ومن نف�س �صفة البائع
املادة �( )2( 8أي ما يفهمه
ٌ
�شخ�ص ُّ
�إذا ُو�ضع يف نف�س الظروف) .ور�أت املحكمة �أنه ،يف غياب � ِّأي ظروف �أو
ممار�سات خمالفة ذات �صلة بني الطرفني ،ميكن َت َبينُّ ُ ق�صد � ِّأي طرف �أن
ت�صرفه بعد �إبرام العقد .ور�أت على وجه اخل�صو�ص � َّأن
يلتزم بالعقد من ُّ
طلب امل�شرتي من البائع �أن ي�صدر فاتورة باملن�سوجات التي كان البائع قد
متوخى يف الرتتيب القائم بني الطرفني)
�س َّلمها لطرف ثالث (ح�سبما هو َّ
ميثِّل دلي ًال كافي ًا على ق�صد امل�شرتي بااللتزام .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن
ت� ُّأخر امل�شرتي مدة �شهرين قبل �أن ي�شتكي من كمية الب�ضائع امل�س َّلمة
جيد ًا لال�ستنتاج ب� َّأن العقد �شمل
للطرف الثالث �أعطى املحكمة �أ�سا�س ًا ِّ
تلك الكمية.
 -28وذكرت �إحدى املحاكم � َّأن الرجوع �إىل الظروف املذكورة يف
املادة  )3( 8ميكن �أن ي�ؤ ِّدي �إىل اال�ستنتاج ب� َّأن �سكوت الطرف ي�شكِّل قبوال
()73
للإيجاب.
املبينة �صراحة يف املادة ،)3( 8
 -29و�إ�ضافة �إىل العنا�صر َّ
النية امل�شار �إليه يف
�سن
ح
ر�أت �إحدى املحاكم � َّأن مبد�أ ُ
َّ
املادة ( )1( 7حيث ُذكر � َّأن له �صلة وثيقة بتف�سري االتفاقية نف�سها)
يجب �أي�ض ًا �أن ي�ؤخذ يف االعتبار لدى تف�سري بيانات الطرفني �أو
()74
ت�صرفاتهما.
ُّ
 -30و�أخرياً ،فيما يتع َّلق باملادة  ،)3( 8قالت �إحدى املحاكم � َّإن "�صياغة
هذا احلكم ميكن �أن ُتفهم �أي�ض ًا بحيث � َّإن ال�سلوك املناق�ض من جانب
لت�صرفه
الطرف مينع ذلك الطرف من التعويل على معنى خمتلف
ُّ
()75
ال�سابق".

�شروط العقد القيا�سية
ولغة البيانات
التذرع �أي�ض ًا باملادة  8لدى تناول م�س�ألة ما �إذا كانت �شروط
 -31جرى ُّ
العقد القيا�سية التي ي�ستخدمها �أحد الطرفني ت�صبح جزء ًا من العقد.
متنوعة )77(،رئي � َّأن امل�س�ألة حتكمها قواعد االتفاقية املتعلِّقة
ففي ق�ضايا ِّ
القانون الداخلي .وقالت ع َّدة حماكم ،م�ست�شهد ًة باملادة ،8
بالتف�سري ولي�س
ُ
� َّإن م�س�ألة ما �إذا كانت �شروط العقد القيا�سية لأحد الطرفني ت�شكِّل جزء ًا
بت فيها بالرجوع �إىل الكيفية التي يفهم
من الإيجاب الذي ق َّدمه يجب �أن ُي َّ
إيجاب "�شخ�ص من نف�س �صفة الطرف الآخر"؛ و�أ َّكدت املحاكم �أنه
بها ال َ
على �أ�سا�س هذا املعيار ال ت�صبح �شروط العقد القيا�سية جزء ًا من الإيجاب
�إ َّال �إذا كان املخاطب قادر ًا على "الإملام بها بطريقة معقولة" )78(،و�إذا كان
الق�صد من �إدماج تلك ال�شروط وا�ضح ًا ملتل ِّقي الإيجاب )79(.وحيثما يكون
()76
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هذا الق�صد ملتب�س ًا ال ت�صبح ال�شروط جزء ًا من العقد )80(،كما ال ت�صبح
جزء ًا من العقد �إذا كانت "تختلف عن تو ُّقع ال�شريك التعاقدي بحيث
ال ميكن �أن يكون من املعقول �أن ُينتظر من الأخري �أن يتو َّقع �أن مثل هذا
ال�شرط ميكن �أن ُيدرج" )81(.و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ر�أت بع�ض املحاكم � َّأن
الن�ص
االتفاقية تقت�ضي َّ
ممن ي�ستخدم �أحكام ًا()82و�شروط ًا عام ًة �أن ير�سل َّ
�إىل الطرف الآخر �أو ي�ضعه يف متناوله.
تو�صل حماكم �أخرى �إىل ا�ستنتاجات مماثلة ب�ش�أن �إدماج
 -32ولدى ُّ
ال�شروط القيا�سية يف �إطار االتفاقية ،تناولت �أي�ض ًا م�س�ألة اللغة التي
يعبرَّ بها عن ال�شروط القيا�سية )83(.وذكرت املحاكم � َّأن �إدراج ال�شروط
القيا�سية يجب �أن ُي َب َّت فيه عن طريق تف�سري العقد يف �ضوء املادة .8
و�أ َّكدت املحاكم �أنه لكي تكون �إ�شارة الطرف �إىل �شروطه القيا�سية �سارية
�سوي الإدراك ومن نف�س �صفة
املفعول يجب �أن تكون كافية لو�ضع �شخ�ص ِّ
الطرف الآخر يف و�ضع ميكِّنه من فهم الإ�شارة ومن معرفة ال�شروط
القيا�سية .وذكرت املحاكم � َّأن من الظروف املعتربة اللغة التي ُكتبت
بها ال�شروط القيا�سية )84(.ويف �إحدى الق�ضايا ،مل تكن �شروط العقد
القيا�سية للبائع بلغة العقد ،و�أ َّكدت �إحدى املحاكم � َّأن البائع كان ينبغي
�أن يعطي امل�شرتي ترجمة لها .ول َّأن البائع مل يفعل ذلك ف� َّإن �شروطه
القيا�سية ال ت�صبح جزء ًا من العقد .واعتمدت حمكمة �أخرى نف�س النهج
فذكرت � َّأن �شروط العقد القيا�سية املكتوبة بلغة خمتلفة عن لغة العقد ال
()85
ُت ِلزم الطرف الآخر.
 -33وجرى تناول م�س�ألة اللغة �أي�ض ًا يف قرار �آخر( )86ر�أت فيه املحكمة
البت يف �سريان
�أنه يجب ا ِّتباع نهج النظر يف كل حالة على حدة من �أجل ِّ
مفعول �إخطار ُكتب بلغة غري اللغة التي ُكتب بها العقد �أو غري لغة املر�سل
�إليه .و�أ َّكدت املحكمة �أنه ،مبقت�ضى املادة  )2( 8واملادة  ،)3( 8يجب
ال�سوي الإدراك ،مع �إيالء االعتبار
تقييم امل�س�ألة من منظور ال�شخ�ص
ِّ
وجمرد كون
الواجب للأعراف والعادات املعمول بها يف التجارة الدوليةَّ .
الإخطار بلغة لي�ست لغة العقد وال لغة املر�سل �إليه ال يحول بال�ضرورة دون
�سريان مفعول الإخطار؛ فقد تكون لغ ُة الإخطار لغ ًة ُت�ستخدم عادة يف
�ضمنيا
القطاع التجاري ذي ال�صلة ومن َّثم ميكن �أن يكون الإخطار ملزم ًا
ًّ
للطرفني مبقت�ضى املادة 9؛ �أو كما هي احلال يف الق�ضية التي تنظر فيها
املحكمة ،كان من املعقول �أن ُيتو َّقع من املر�سل �إليه �أن يطلب من املر�سل
تف�سريات �أو ترجمة.
 -34ويف ق�ضية خمتلفة ،قالت املحكمة �إنه لكي ت�صبح ال�شروط القيا�سية
جزء ًا من العقد يجب �أن تكون م�صاغة "� َّإما بلغة العقد �أو لغة الطرف
املقابل �أو لغة يعرفها الطرف املقابل" )87(.ويف ق�ضية خمتلفة ،قالت �إحدى
دمج �إ َّال �إذا � ...أتيحت للطرف
املحاكم � َّإن �شروط العقد القيا�سية "ال ُت َ
املتعاقد الآخر فر�صة كافية للإحاطة بها علماَّ � ،إما بلغة املفاو�ضات �أو
()88
بلغته الأ�صلية".
 -35ور�أت حمكمة �أخرى(� )89أنه �إذا قبل �أحد الطرفني بيانات تتع َّلق
بالعقد بلغة خمتلفة عن اللغة امل�ستخدمة يف العقد ،يكون الطرف ملزَ م ًا
يلم بتلك املحتويات.
مبحتويات تلك البيانات؛ ومن م�س�ؤولية الطرف �أن َّ
 -36ويف قرار �آخر ،قالت �إحدى املحاكم �إنه لكي ت�صبح �شروط العقد
()90
القيا�سية جزء ًا من الإيجاب ،يكفي �أن ت�صاغ بلغة م�شرتكة.
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احلوا�شي
()1
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧٣٣١انظر َّ
()2انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠١؛ املحكمة العليا ،النم�سا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٧متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.at
()3م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� 10 ،آذار/مار�س –  11ني�سان�/أبريل  ،1980الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات
يقدمه �أحد الطرفني �أو
تقدم القواعد الواجب ا ِّتباعها لتف�سري معنى � ِّأي بيان ِّ
العامة وجل�سات اللجنة الرئي�سية ،1981 ،ال�صفحة  ،44حيث ُيذ َكر � َّأن "املادة [ ]8اخلا�صة بالتف�سري ِّ
�ضروريا لتحديد ما �إذا كان قد َّمت �إبرام
جانبه
من
�سلوك
أي
�
أو
�
الطرفني
أحد
يقدمها �
� ِّأي �سلوك �آخر من جانبه يقع يف نطاق تطبيق هذه االتفاقية .وقد يكون تف�سري البيانات التي ِّ
ًّ
العقد ،ومعنى هذا العقد� ،أو �أهمية �إ�شعار َّمت �إر�ساله �أو � ِّأي عمل �آخر من جانب �أحد الطرفني يف تنفيذ العقد �أو فيما يتع َّلق ب�إنهائه".
()4
ين�ص على � َّأن املادة 8
انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٢حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)ُّ ،
والت�صرفات والإغفاالت ال�صادرة من الأطراف والتي ميكن �أن يكون لها �أثر على �إبرام العقد �أو تنفيذه".
"تنطبق على جميع الإعالنات
ُّ
()5انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٤املحكمة العليا ،النم�سا� ٩ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ حمكمة منطقة ت�سفيكاو� ،أملانيا� ١٩ ،آذار/مار�س ،١٩٩٩
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٨٩املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٠ ،آذار/مار�س ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا،
� ٦شباط/فرباير ]١٩٩٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٤حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٠املحكمة التجارية يف
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٤
�سانت غالني� ،سوي�سرا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥انظر َّ
حق
()6ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ُ ( ]١٩٩٨تعنى بتحديد ما �إذا كان عر�ض دفع تعوي�ض من جانب البائع ي�شكِّل تناز ًال عن ِّ
البائع يف التعويل على املادتني  38و.)39
ت�صرف معينَّ ي�شكِّل ف�سخ ًا
كان
إذا
�
ما
حتديد
ألة
�
مب�س
عنى
ت
(
]
١٩٩٧
الثاين/يناير
كانون
٣١
أملانيا،
�
كوبلينت�س،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
()7ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢
ُ
ُّ
الن�ص الكامل للقرار).
للعقد) (انظر َّ
()8
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي،
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٢حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
فنلندا� ٣١ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٢٦ ،أيلول/
الن�ص الكامل للقرار).
�سبتمرب ( ]١٩٩٠انظر َّ
()9م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات
العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحة .46
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
)٧٣٣١
رقم
التحكيم
(قرار
١٩٩٤
الدولية،
التجارة
لغرفة
()10ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٣هيئة التحكيم التابعة
َّ
()11م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات
العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحة 45؛ يف ال�سوابق الق�ضائية ،انظر حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي ،فنلندا� ٣١ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٧٧املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()12حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg-online.ch :
()13حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()14ق�ضية كالوت رقم [ 1136حمكمة اال�ستئناف ،نيو�ساوث ويلز� ،أ�سرتاليا 16 ،كانون الأول/دي�سمرب (Franklins Pty Ltd v. Metcash Trading Ltd) (2009) ]2009
رئي�سيا �إىل التح ُّقق من الق�صد امل�شرتك احلقيقي
( 76 NSWLR 603 at 614, [2009] NSWCA 407 at [7]-[8], per Allsop Pتعطي املادة  )1( 8من اتفاقية البيع "دور ًا
ًّ
متميزة عن النهج املو�ضوعي للقانون الأنغلو�سك�سوين جتاه بناء العقد وتف�سريه)؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،٢٠٠٨
للطرفني" وهي من َّثم ِّ
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف مدينة بازل� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()15حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠١١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة
التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٤حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٢حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تورغاو،
الواليات املتحدة ملنطقة كان�سا�س ،الواليات املتحدة� ٢٨ ،أيلول�/سبتمرب ( ]٢٠٠٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦متاحة
�سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
]
٢٠٠٦
أيار/مايو
�
١٢
�سوي�سرا،
جنيف،
يف
العدل
حمكمة
[
٩١١
رقم
كالوت
ق�ضية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة
(انظر
َّ
اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٢٩
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٢حمكمة
الن�ص الكامل للقرار).
اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة ٢٩ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
()16املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة مقاطعة نافارا ،الدائرة �3أ� ،إ�سبانيا،
 ٢٧كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ١٥ ،أيار/مايو ،٢٠٠٦
الن�ص
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣١املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٥ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٨حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميت�شيغان الغربية ،الواليات املتحدة ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠١انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٧حمكمة اال�ستئناف يف كولونيا� ،أملانيا ١٦ ،متوز/يوليه ]٢٠٠١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦١٧حمكمة الواليات املتحدة للمنطقة ال�شمالية من كاليفورنيا ،الواليات
املتحدة ٣٠ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠١
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
١٩٩٨
حزيران/يونيه
٢٩
املتحدة،
الواليات
ع�شرة)،
احلادية
(الدائرة
املتحدة
الواليات
يف
اال�ستئناف
حمكمة
()17ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٢
َّ
()18
(حذف ا�ست�شهاد داخلي وارد
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٢حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة ٢٩ ،حزيران/يونيه ُ ]1998
الن�ص ،انظر حمكمة الواليات املتحدة
الن�ص الكامل للقرار)؛ لالطِّ الع على ق�ضايا �أخرى ا�س ُت�شهد فيها باجلزء من الفقرة  1من املادة  8امل�شار �إليه يف ِّ
يف املواد املقتب�سة) (انظر َّ
ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠١١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
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الدولية� ،سوي�سرا( ٢٠٠٠ ،قرار التحكيم رقم  ،)١٠٣٢٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٣حمكمة اال�ستئناف
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦٨املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٦
يف غرونوبل ،فرن�سا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٩انظر َّ
()19لالطِّ الع على �إ�شارة �إىل هذا اجلزء من املادة  ،)1( 8انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ماريالند ،الواليات املتحدة� ٨ ،شباط/فرباير  ،٢٠١١متاحة يف الإنرتنت
الن�ص متاح يف الإنرتنت على العنوان:
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 103٤حمكمة مقاطعة كا�سريي�س� ،إ�سبانيا ١٤ ،متوز/يوليه ُّ ،]٢٠١٠
www.cisgspanish.com؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥١حمكمة مقاطعة مدريد ،الدائرة �١٤أ� ،إ�سبانيا� ٢٠ ،شباط/فرباير ]٢٠٠٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٢املحكمة العليا يف كانتون
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة
تورغاو� ،سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٧حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة� ١٢ ،أيلول/
�سبتمرب ]٢٠٠٦؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد
ق�ضية كالوت رقم [ ٩١١حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٦انظر َّ
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 1118
[اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة العليا يف كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ معهد التحكيم الهولندي ،هولندا� ١٠ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥متاحة
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣١املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٥ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فرايبورغ� ،سوي�سرا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة االحتادية،
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٠حمكمة اال�ستئناف يف لوغانو� ،سوي�سرا ٢٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٣انظر َّ
�سوي�سرا� ٤ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢٦ ،أيار/مايو ،٢٠٠٣
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا� ٧ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم 702
[حمكمة اال�ستئناف يف ويلينغتون ،نيوزيلندا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٥املحكمة
الن�ص الكامل للقرار).
املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٧انظر َّ
()20حمكمة مقاطعة نافارا ،الدائرة �٣أ� ،إ�سبانيا ٢٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()21
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٥املحكمة اجلزئية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٧انظر َّ
()22املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار).
رقم [ ٩١١حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٦انظر َّ
()23
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٠انظر َّ
()24
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٩١١حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٦انظر َّ
()25حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()26هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨٣٢٤يونيلك�س.
()27
الن�ص الكامل للقرار)؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٢حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة ٢٩ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
لالطِّ الع على بيانات مماثلة ،انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٢املحكمة العليا يف كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
()28هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨٣٢٤يونيلك�س.
()29لالطِّ الع على ق�ضية ُيذكر فيها �أنه ينبغي اللجوء �إىل املادة  )2( 8لعدم �إمكان �إثبات الق�صد الذاتي ،انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات
املتحدة ١٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠١١متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()30هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨٣٢٤يونيلك�س؛ لالطِّ الع على ق�ضايا �أخرى ي�شار فيها �صراحة �إىل � َّأن التف�سري مبقت�ضى
املادة  )2( 8هو �أكرث "مو�ضوعية" ،انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠١١متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كولورادو ،الواليات املتحدة ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
اال�ستئناف يف مدينة بازل� ،سوي�سرا� 26 ،أيلول�/سبتمرب  ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٨٤٤
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩١١حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا١٢ ،
[حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كان�سا�س ،الواليات املتحدة� ٢٨ ،أيلول�/سبتمرب ( ]٢٠٠٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
�أيار/مايو ( ]٢٠٠٦انظر َّ
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ١٦ ،متوز/يوليه ]٢٠٠١؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٧٧املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٢٩
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٢حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة العليا ،هولندا ٧ ،ت�شرين الثاين/
اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة ٢٩ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
نوفمرب  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٠٩حمكمة منطقة كا�سيل� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير � ،]١٩٩٦أي�ض ًا يونيلك�س.
()31ميكن ج ًّدا �أ َّال ت�ؤ ِّدي املادة  )1( 8وال املادة � )2( 8إىل التف�سري الذي يريده الطرف :انظر املحكمة العليا ،هولندا 7 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1997يونيلك�س.
()32املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()33املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣١املحكمة االحتادية،
الن�ص الكامل للقرار).
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٧٧املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٠انظر َّ
�سوي�سرا ٥ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
()34حمكمة كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا ١٥ ،حزيران/يونيه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا ٧ ،ت�شرين الأول/
�أكتوبر  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1179حمكمة العدل يف ريو غراندي دي �سول ،الربازيل� ٢٠ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٩ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا� ،سلوفاكيا ٣٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم 1234
[املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٤حمكمة
الواليات املتحدة ملنطقة كان�سا�س ،الواليات املتحدة� ٢٨ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٧؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٧حمكمة اال�ستئناف يف الواليات
كالوت رقم [ ٩٣٢املحكمة العليا يف كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
u
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املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٦؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س ،٢٠٠٦
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩١١حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٦انظر َّ
التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1118اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٥ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا يف كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
الن�ص الكامل للقرار)؛ معهد التحكيم الهولندي ،هولندا،
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣١املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٥ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
� ١٠شباط/فرباير  ،٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فرايبورغ� ،سوي�سرا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 553حمكمة مقاطعة بر�شلونة ،الدائرة �١٦أ� ،إ�سبانيا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٤؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٠حمكمة اال�ستئناف يف لوغانو� ،سوي�سرا ٢٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٣انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ٤ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف
َّ
ها�سيلت ،بلجيكا� ٢٦ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ حمكمة منطقة �شلي�سفيغ-هول�شتاين� ،أملانيا ٢٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،٢٠٠٢
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية يف بلغراد� ،صربيا٢٥ ،
�أيار/مايو  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 702حمكمة اال�ستئناف يف ويلينغتون ،نيوزيلندا ٢٧ ،ت�شرين
الثاين/نوفمرب  ،]٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ت�سفيكاو� ،أملانيا� ١٩ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg-online.ch؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٨٩املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٠ ،آذار/مار�س ]١٩٩٧؛ املحكمة العليا ،هولندا ٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ،
رقم [ ٢١٥املحكمة املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة يف بوداب�ست ،هنغاريا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٥قرار التحكيم
 ٢١حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦انظر َّ
(انظر
]
١٩٩٥
أبريل
�
ني�سان/
٢٨
أ�سرتاليا،
�
يف
االحتادية
املحكمة
[
٣٠٨
رقم
كالوت
رقم  ،)Vb 94124يونيلك�س؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة
َّ
العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٤
()35حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كولورادو ،الواليات املتحدة ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٧٣
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه  .]١٩٩٧لالطِّ الع على "تف�سري معقول" ،و�إن كان دون ا�ست�شهاد مبا�شر باملادة  ،)2( 8انظر حمكمة �آرنهيم ،هولندا،
� ١١شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()36
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٥املحكمة املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٧انظر َّ
()37حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٤
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
٢٠٠٠
أول/دي�سمرب
()38ق�ضية كالوت رقم [ ٨٧٧املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون ال
َّ
()39حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٢٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حذفت اال�ست�شهادات
الداخلية باالتفاقية).
()40ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٨
()41
الن�ص الكامل للقرار).
املرجع نف�سه( .حذفت اال�ست�شهادات الداخلية باالتفاقية) (انظر َّ
()42
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
()43ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٢
()44ق�ضية كالوت رقم [ ١٥١حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٥
()45ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير � ،]٢٠٠٢أي�ض ًا يونيلك�س.
()46املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 28 ،أيار/مايو ( CISG-online No. 2513 = 184 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2014ال يعني "التخلُّ�ص" البيع فح�سب و�إمنا
الت�أجري �أي�ضاً)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1232حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()47ب�ش�أن هذا القيد ،انظر املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()48بح�سب الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل ( 1980من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
الت�صرفات الأخرى
 ،)A.81.IV.3ال�صفحة  ،45والقائمة املوجودة يف الفقرة  3من املادة  8لي�ست قائمة �شاملة بالعنا�صر التي ينبغي و�ضعها يف االعتبار يف تف�سري البيانات �أو
ُّ
ال�صادرة من الطرفني.
()49انظر حمكمة اال�ستئناف ،اململكة املتحدة� ١٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٦يونيلك�س؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ٢٠٠٣ ،قرار التحكيم يف الق�ضية
رقم  ،)١١٨٤٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()50لالطِّ الع على ق�ضايا َّمت فيها اللجوء �إىل املمار�سات الرا�سخة بني الطرفني باعتبارها عن�صر ًا ي�ستخدم يف حتديد الق�صد ،انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك
اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠١١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير
 ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على
الن�ص الكامل للقرار).
العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٥٠املحكمة العليا ،النم�سا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٥انظر َّ
()51لالطِّ الع على �إ�شارات �إىل املادة  )3( 8يف ال�سوابق الق�ضائية ،انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة ٢٩ ،كانون الثاين/يناير
 ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف ميونيخ� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧متاحة يف
رقم [ ٨٠٢املحكمة العليا� ،إ�سبانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٨انظر َّ
الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٢املحكمة العليا يف
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية
كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1452املحكمة العليا ،اجلمهورية الت�شيكية� ٢٩ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:

				

اجلزء الأول -نطاق التطبيق و�أحكام عامة	

61

www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة العليا يف كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ معهد التحكيم الهولندي ،هولندا،
� ١٠شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فرايبورغ� ،سوي�سرا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٠حمكمة اال�ستئناف يف لوغانو� ،سوي�سرا ٢٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٣انظر َّ
االحتادية� ،سوي�سرا� ٤ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢٦ ،أيار/
مايو  ،٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٦حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة التا�سعة) ،الواليات املتحدة،
� ٥أيار/مايو ]٢٠٠٣؛ هيئة التحكيم االحتادية لدائرة فولغو-فيات�سكي ،االحتاد الرو�سي ٢٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة ا�ستئناف �أنتويرب ،بلجيكا ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1257املحكمة العليا� ،أوكالند ،نيوزيلندا� ٢٧ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٢متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ 702حمكمة اال�ستئناف يف ويلينغتون ،نيوزيلندا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٢١٥املحكمة املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،متوز/يوليه ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٤
()52انظر جمل�س اللوردات ،اململكة املتحدة ١ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية،
( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٥/٨٣٢٤يونيلك�س.
()53
تن�ص �صراح ًة على � َّأن العنا�صر امل�شار �إليها يف الفقرة  3من املادة  8يتعينَّ �أن تو�ضع
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦٨املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب ُّ ،]1996
الن�ص الكامل للقرار).
يف االعتبار لدى تف�سري البيان �أو
الت�صرف الآخر ال�صادر من الطرف يف �ضوء الفقرة  1من املادة ( 8انظر َّ
ُّ
()54ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٤
()55املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()56
الن�ص الكامل للقرار).
املرجع نف�سه؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٢املحكمة العليا يف كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
()57املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ انظر �أي�ض ًا
املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة الدولية التابعة لغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٧ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
( )58حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
( )59املحكمة التجارية يف توجنريين ،بلجيكا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()60ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة اخلام�سة) ،الواليات املتحدة ١٥ ،حزيران/يونيه.]١٩٩٣  
()61لالطِّ الع على تعريف لقاعدة ال�شهادة ال�شفوية يف ق�ضية حتكمها االتفاقية ،انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة ٢٩ ،كانون الثاين/
يناير  ،2010متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()62انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٢حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة ٢٩ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٨حمكمة الواليات
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٤حمكمة الواليات املتحدة
املتحدة ملنطقة ميت�شيغان الغربية ،الواليات املتحدة الأمريكية 17 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]200١انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢٨ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠١انظر َّ
الواليات املتحدة ٢٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]١٩٩٨
()63ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٢حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة ٢٩ ،حزيران/يونيه .]1998
()64
الن�ص الكامل للقرار).
املرجع نف�س( ..انظر َّ
()65
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٤ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٢انظر َّ
()66
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ٦ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٨انظر َّ
()67انظر هيئة التحكيم االحتادية ملنطقة ال�شرق الأق�صى ،رقم  2 ،FOS- -7781/2010ت�شرين الثاين/نوفمرب .2010
()68
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٢حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة ٢٩ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
()69حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()70املرجع نف�سه.
()71حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كولورادو ،الواليات املتحدة ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٢١٥
الن�ص الكامل للقرار).
[املحكمة املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،متوز/يوليه ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٠انظر َّ
()72
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٥املحكمة املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٧انظر َّ
()73ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٤ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٢
()74
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ ٢١ ،حزيران/يونيه � ،]١٩٩٦أي�ض ًا يونيلك�س.
( )75حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()76
تن�ص على �أنه
على خالف ذلك ،انظر حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ١٧ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانُّ ،www.cisg.law.pace.edu :
ال �صراحة يف الأحكام املذكورة من اتفاقية البيع ،يتعينَّ �أن يجاب عن هذا ال�س�ؤال بالأحكام الأخرى املنطبقة من القانون املو�ضوعي".
"ل َّأن تطبيق ال�شروط العامة لي�س متنا َو ً
()77حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ماريالند ،الواليات املتحدة� ٨ ،شباط/فرباير  ،٢٠١١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف
�سيلي� ،أملانيا ٢٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1202حمكمة �أوتريخت ،هولندا ٢١ ،كانون
الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ،٢٠٠٩
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ١٢ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1189حمكمة روفرييتو� ،إيطاليا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٧حمكمة هريتوغينبو�ش،
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هولندا� ٢٩ ،أيار/مايو ]٢٠٠٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٧؛ حمكمة منطقة كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة روفرييتو� ،إيطاليا� ٢٤ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم ٧٥٠
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� ٨ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة
[املحكمة العليا ،النم�سا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٥انظر َّ
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣١املحكمة العليا ،هولندا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا،
 ٢٠متوز/يوليه ]٢٠٠٤؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٣٠ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١٩حمكمة منطقة ترير� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/
يناير ]٢٠٠٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٤املحكمة العليا ،النم�سا ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٣؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٤٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]٢٠٠١
()78حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا الغربية ،الواليات املتحدة� 10 ،أيلول�/سبتمرب (Roser Technologies, Inc. v. Carl Schreiber Inc. GmbH d/b/a 2013
الن�ص
) ،CSN Metalsمتاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٤٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠١انظر َّ
الكامل للقرار)؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف يف �سيلي� ،أملانيا ٢٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
�أوتريخت ،هولندا ٢١ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا،
 ١٤كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ١٢ ،حزيران/يونيه ،٢٠٠٨
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة روفرييتو� ،إيطاليا� ٢٤ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦يونيلك�س؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
لينت�س ،النم�سا� ٨ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
دو�سلدورف� ،أملانيا ٣٠ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٤املحكمة العليا ،النم�سا ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٣
()79حمكمة �أوتريخت ،هولندا ٢١ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف
ميونيخ� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1189حمكمة روفرييتو،
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ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٣٠ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٤؛ حمكمة اال�ستئناف يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٥ ،متوز/يوليه ،٢٠٠٣
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٤٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]٢٠٠١
()80حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ماريالند ،الواليات املتحدة� ٨ ،شباط/فرباير  ،٢٠١١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة
تن�ص على � َّأن "الطرف الذي ال
اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� ٨ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانُّ ،www.cisg.law.pace.edu :
يرغب يف �أن يتعاقد �إ َّال وفق ًا لأحكامه و�شروطه القيا�سية يلزمه �إ�صدار �إعالن ال لب�س فيه عن ذلك الق�صد" .انظر �أي�ض ًا املحكمة العليا ،النم�سا ٢٦ ،كانون الثاين/يناير ،٢٠٠٥
يونيلك�س.
()81حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ١٢ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
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()85املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ٢ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.law.kuleuven.be :
()86ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير .]١٩٩٥
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املادة 9
()1

ا�ستقر عليها التعامل بينهما.
يلتزم الطرفان بالأعراف التي ا َّتفقا عليها وبالعادات التي
َّ

طبقا �ضمن ًا على عقدهما �أو على
( )2ما مل ُي َ
وجد اتفا ٌق على خالف ذلكُ ،يفترَ ُ
َ�ض � َّأن الطرفني قد َّ
ً
راعى بانتظام يف
وم
وا�سع
نطاق
على
ا
معروف
كان
متى
به
يعلما
أن
�
ينبغي
كان
أو
�
به
يعلمان
كل ُعرف كانا
تكوينه َّ
ُ ً
التجارة الدولية بني الأطراف يف العقود املماثلة ال�سارية يف نف�س فرع التجارة.

مقدمة
ِّ

 -1يبينِّ هذا احلكم مدى التزام طر ْيف عقد بيع دويل حتكمه
اتفاقية البيع بالأعراف ،وكذلك بالعادات التي ا�ستقر عليها
التعامل بينهما )1(.فالأعراف التي "ا َّتفق" عليها الطرفان،
�إىل جانب العادات التي ا�ستقر عليها التعامل بينهما ،م�شمولة
طبقها "الطرفان �ضمن ًا على عقدهما"
باملادة )1( 9؛ والأعراف التي َّ
م�شمولة باملادة  .)2( 9وقد ر�أت �إحدى املحاكم ،على �أية حال� ،أنه "ل ِّأي
()2
ممار�سة معمول بها �أو عرف معمول به نف�س مفعول العقد".
 -2وال يدخل �سريان مفعول الأعراف يف نطاق االتفاقية؛( )3فاالتفاقية
ال تتناول �سوى انطباق الأعراف )4(.ونتيجة لذلك ،يخ�ضع �سريان مفعول
الأعراف للقانون الوطني املنطبق )5(.ف�إذا كان هناك عرف �ساري
عما �إذا
املفعول ،تكون له الغلبة على �أحكام االتفاقية ،ب�صرف النظر َّ
()6
كان العرف خا�ضع ًا حلكم املادة � )1( 9أو حلكم املادة  .)2( 9غري
� َّأن املمار�سات التي ن�ش�أت بني الطرفني والأعراف اخلا�ضعة للمادة )2( 9
()7
ت�أتي يف امل� ِّؤخرة مقارنة باالتفاقات التعاقدية بني الطرفني.

الأعراف امل َّتفق عليها والعادات التي
ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني
 -3مبقت�ضى املادة  ،)1( 9يكون الطرفان ملزَ مني ب� ِّأي عرف ا َّتفقا
عليه .وال يلزم �أن يكون هذا االتفاق �صريحاً )8(،بل ميكن—ح�سبما
ذكرت �إحدى املحاكم(�—)9أن يكون
�ضمنيا .ووفق ًا لأحد القرارات ،يتعينَّ
ًّ
على الطرفني �إذا مل يريدا االلتزام باملمار�سات التي ا�ستقرت بينهما �أن
()10
ي�ستبعداها �صراحة.
 -4ووفق ًا للمحكمة نف�سها ،ال تقت�ضي املادة —)1( 9خالف ًا
دوليا لكي يكون ملزماً؛ ومن َّثم
للمادة �—)2( 9أن يكون العرف مقبو ًال ًّ
ف� َّإن الطرفني ملزمان بالأعراف املحلية التي ا َّتفقا عليها مثلما هما ملزمان
بالأعراف الدولية )11(.وقد ذكرت املحكمة نف�سها (يف ق�ضية خمتلفة) �أنه ال
يتعينَّ �أن تكون الأعراف معروفة على نطاق وا�سع لكي تكون ملزمة مبقت�ضى
()12
املادة ( )1( 9خالف ًا للمادة .))2( 9
 -5والطرفان ملزمان �أي�ضاً ،وفق ًا للمادة  ،)1( 9بالعادات التي
ا�ستقر عليها التعامل بينهما—وهذا مبد�أ ر�أت �إحدى هيئات التحكيم �أنه
" َّمت تو�سيعه مببادئ املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلا�ص (اليونيدروا)

()13
وتن�ص املادة  )1( 9-1من
لي�شمل جميع العقود التجارية الدولية".
ُّ
تلك املبادئ على � َّأن الطرفني "ملزمان ب� ِّأي عرف ا َّتفقا عليه وب� ِّأي عادة
ا�ستقر عليها التعامل بينهما".
 -6وتو ِّفر قرارات عديدة �أمثلة على العادات امللزمة مبقت�ضى
قررت هيئة حتكيم � َّأن على بائع �أن ي�سلِّم قطع ًا بديل ًة
املادة  .)1( 9فقد َّ
()14
على الفور ل َّأن ذلك �أ�صبح "ممار�سة معتادة" بني الطرفني .ويف ق�ضية
يلبي طلبات امل�شرتي طوال �أ�شهر عديدة دون �أن
�أخرى ،كان بائع �إيطايل ِّ
ي�س�أل عن مدى مالءة امل�شرتي املالية؛ وبعد ذلك �أحال البائع م�ستح َّقاته
الأجنبية �إىل القائم بالعوملة ،ومبا � َّأن القائم بالعوملة مل يقبل ح�ساب
امل�شرتي فقد ع َّلق البائع عالقته التجارية بامل�شرتي؛ ور�أت حمكمة �أنه،
ا�ستناد ًا �إىل العادة التي ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني ،يتعينَّ على
البائع �أن ي�أخذ م�صلحة امل�شرتي يف اعتباره لدى �إعادة هيكلة جتارته،
ومن َّثم ف� َّإن البائع م�س�ؤول عن قطع عالقته املفاجئ مع امل�شرتي )15(.ويف
التذرع بالقاعدة
قررت املحكمة نف�سها � َّأن البائع ال ميكنه ُّ
قرار خمتلفَّ ،
تن�ص على � َّأن ال�سكوت ال ُيعترب
والتي
البيع
اتفاقية
من
18
الواردة يف املادة
ُّ
قبوالً ،ل َّأن الطرفني كانا قد �أر�سيا عادة يقوم البائع مبوجبها بتلبية طلبات
امل�شرتي دون قبولها �صراحة )16(.ويف قرار �آخر )17(،حكمت حمكمة �أخرى
ب� َّأن العادات امل�ستقرة بني الطرفني قد ت�ؤ ِّدي �إىل �ضرورة االمتثال ل�شروط
معينة ،رغم � َّأن االتفاقية ت�ستند �إىل مبد�أ عدم وجود ا�شرتاطات
�شكلية َّ
أقرت هيئة حتكيم العادات امل�ستقرة
�شكلية .ويف �إحدى احلاالتَّ � ،
()18
بني الطرفني فيما يتع َّلق بتحديد حمتويات العقد عرب الهاتف.
ويف ق�ضية خمتلفة� ،صرفت حمكم ٌة النظ َر عن ا ِّدعاء الطرفني � َّأن
بحق امللكية ي�شكِّل عادة م�ستقرة بني الطرفني ،ب�سبب عدم
احتفاظ البائع ِّ
()19
تقدمي دليل على تلك العادة .ويف ق�ضية خمتلفة ،قالت هيئة حتكيم
معينة لفح�ص
� َّإن العادات امل�ستقرة بني الطرفني تفر�ض ا ِّتباع طريقة َّ
الب�ضائع )20(.وقالت �إحدى املحاكم � َّإن العادات امل�ستقرة بني الطرفني
ميكن �أن ت�ؤثِّر يف الطريقة التي ت�صبح بها ال�شروط التعاقدية القيا�سية
جزء ًا من العقد )21(.وقالت حمكمة خمتلفة � َّإن كون امل�شرتي و َّقع يف ع َّدة
منا�سبات على الن�سخة املر�سلة بالفاك�س من ت�أكيد الطلب املحتوي على
ا�ستمارات تعاقدية قيا�سية ين�شئ عادة م�ستقرة بني امل�شرتي والبائع ،وهي
عادة "مل يخرج عنها امل�شرتي  ...يف � ِّأي مرة ،كما � َّأن [امل�شرتي] مل يبلِّغ
البائع بعد تل ِّقي ال�شروط العامة ب�أنه ال يرغب يف تطبيق تلك ال�شروط �أو
ب�أنه يرغب يف تطبيق �شروطه العامة هو� ،إن وجدت" وجعل ذلك املحكمة
تقول � َّإن ال�شروط التعاقدية القيا�سية للبائع �أ�صبحت جزء ًا من العقد،
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

لأنه" ،بعدم �إبالغ البائع ب�أنه ال يقبل ال�شروط العامة� ،أن�ش�أ امل�شرتي ،على
�أية حال ،التو ُّقع ب�أنه يوافق على تطبيق ال�شروط العامة" )22(.ويف ق�ضية
�أخرى ،تتع َّلق ب�إدراج ال�شروط التعاقدية القيا�سية ،قالت �إحدى املحاكم
�إنه "رغم � َّأن [البائع] مل يقبل العر�ض املقابل املق َّدم من [امل�شرتي] ،فقد
كان من ال�شائع ،رغم ذلك� ،أن يقبل [البائع] طلبات [امل�شرتي] وي�سلِّمها
وفق ًا ملا ورد فيها ،حتى �إذا مل يكن [البائع] قد ر َّد عليها ".وجعل ذلك
املحكمة تقول � َّإن هذا ي�شكِّل عادات م�ستقرة بني الطرفني ،بنتيجة � َّأن
"طلب [امل�شرتي] كان �أ�سا�س العقد ،وقد �أُدرجت ال�شروط القيا�سية
فعليا )23(".وقالت �إحدى املحاكم � َّإن عادات ا�ستقرت بني الطرفني،
فيه ًّ
يتعينَّ دائم ًا على البائع ،وفق ًا لها� ،أن ي�سرت َّد الب�ضائع املعيبة عند تزويد
امل�شرتي بالبدائل )24(.ويف �إحدى الق�ضايا قالت املحكمة � َّإن العقد مل
يت�ش َّكل �أي�ض ًا وفق ًا للعادات امل�ستقرة بني الطرفني ،رغم � َّأن نف�س الإجراء،
يقدم امل�شرتي الطلب �شفاهة وي�ؤ ِّكده البائع كتابة� ،سبق
الذي يف �إطاره ِّ
وقررت املحكمة � َّأن وجود هذه العادات ال ُيعفي الطرفني من
ا ِّتباعهَّ .
التزاماتهما النا�شئة من املادة  )1( 14واملادة  ،)1( 18اللتني تق�ضيان،
على التوايل ،ب�أن يكون العر�ض حم َّدد ًا حتديد ًا كافي ًا و� َّأن ال�سكوت من
حد ذاته قبوالً .وخل�صت املحكمة �إىل
جانب متل ِّقي العر�ض ال ي�شكِّل يف ِّ
�أنه ،يف احلالة قيد النظر ،ال ي�ستطيع البائع ،الذي كان يرغب يف تزويد
امل�شرتي بنوع جديد من املن�سوجات �شديد االختالف عن املن�سوجات
التي كانت تباع �سابقاً� ،أن يع ِّول على العادات امل�ستقرة بني الطرفني
ب�ش�أن املعامالت املتعلِّقة باملن�سوجات القيا�سية .ومبا � َّأن العادات غري
معتربة ،فينبغي لذلك اعتبار ‘ت�أكيد الطلب’ عر�ض ًا لل�شراء مل يقبله
()25
امل�شرتي.
تعرف االتفاقية "العادات التي ا�ستقر عليها التعامل" بني
 -7وال ِّ
الطرفني .ووفق ًا لإحدى املحاكم ف�إنه" ،خالف ًا للأعراف ،التي يجب �أن
تكون مرعية يف فرع واحد على الأقل من فروع ال�صناعة ،ف� َّإن العادات ،يف
�إطار املعنى الوارد يف املادة  9من اتفاقية البيع ،ال ت�ستقر �إ َّال بني الطرفني.
معينة من الزمن
ت�صرفات حتدث بتواتر معينَّ خالل فرتة َّ
والعادات هي ُّ
يحددها الطرفان ،وميكن عندئذ �أن يفرت�ض الطرفان بح�سن َّنية �أنها
ِّ
�سرتاعى جم َّدد ًا يف � ِّأي حالة مماثلة .ومن الأمثلة على ذلك جتاهل
معينة عند
املواعيد الزمنية للإخطارات ،وال�سماح بتخفي�ضات نقدية َّ
ال�سداد الفوري ،والت�سامح ب�ش�أن الت�سليم� ،إلخ )26(".ور�أت بع�ض املحاكم
� َّأن العادة ال تكون ملزمة للطرفني عم ًال باملادة � )1( 9إ َّال �إذا كانت
العالقة بني الطرفني قد ا�ستمرت لبع�ض الزمن وكانت العادة ظاهرة يف
متعددة .ووفق ًا لإحدى املحاكمُ ،ي�ستوفى هذا ال�شرط حيثما يكون
عقود ِّ
()27
الطرفان قد �أبرما �سابق ًا اثنتي ع�شرة �صفق ًة .ور�أت �إحدى املحاكم
� َّأن املادة " )1( 9تقت�ضي وجود ممار�سة معمول بها بانتظام بني الطرفني
معينة وبتواتر معينَّ [ .]...وال تتوافر هذه الفرتة
[ ]...طوال فرتة زمنية َّ
الزمنية وهذا التواتر عندما تكون عمليتا ت�سليم �سابقتان فقط قد َّمتتا
بتلك الطريقة؛ فهذا العدد املطلق مفرط االنخفا�ض" )28(.ورف�ضت حمكمة
حجة بائع ب� َّأن الإ�شارة �إىل ح�ساب البائع الم�صرفي على اثنتني من
�أخرى َّ
فواتريه تن�شئ عادة م�ستقرة بني الطرفني تق�ضي ب�أن يدفع امل�شرتي يف
م�صرف البائع .ور�أت املحكمة �أنه ،حتى و�إن كانت الفاتورتان قد ن�ش�أتا
عن عقدين خمتلفني بني الطرفني ،ف�إنهما لي�ستا كافيتني ال�ستقرار
العادة مبقت�ضى املادة  )1( 9من االتفاقية .و�أفادت املحكمة ب� َّأن ا�ستقرار
العادة يقت�ضي وجود عالقة دامت لفرتة طويلة و�شملت عدد ًا �أكرب من
عقود البيع )29(.وذكرت حمكمة �أخرى � َّأن وجود معاملة �سابقة واحدة بني
()30
الطرفني ال يجعل "العادات" م�ستقرة باملعنى املفهوم من املادة .)1( 9

			

وقالت �إحدى املحاكم �إنه حيثما ال يكون الطرفان قد �أبرما � َّأي عقد �سابق،
ال ميكن �أن تكون � ُّأي عادات قد ا�ستقرت بينهما )31(.غري � َّأن حمكمة
خمتلفة ر�أت � َّأن "من املمكن عموم ًا �أن ت�صبح مقا�صد �أحد الطرفني ،التي
ُعبرِّ عنها يف املحادثات التجارية الأولية فقط ومل ي َّتفق عليها الطرفان
�صراحة" ،عادات" باملعنى املفهوم من املادة  9من االتفاقية منذ بداية
()32
العالقة التجارية ،وت�صبح بذلك جزء ًا من �أول عقد بني الطرفني".
غري � َّأن هذا "يتط َّلب على الأقل (املادة � )8أن يدرك ال�شريك التجاري من
هذه الظروف � َّأن الطرف الآخر لي�س م�ستع ًّدا لإبرام عقد �إ َّال وفق ًا ل�شروط
()33
معينة �أو يف �شكل معي".
َّ
 -8وقالت حماكم ع َّدة � َّإن الطرف الذي ي َّدعي وجود عادة ملزمة �أو
()34
عرف ملزم يقع عليه عبء �إثبات الوفاء مبتطلبات املادة .)1( 9

الأعراف التجارية الدولية امللزمة
(املادة ))2( 9
 -9مبقت�ضى املادة  ،)2( 9ميكن �أن يكون طرفا عقد بيع دويل ملزمني
بعرف جتاري حتى يف حالة عدم وجود اتفاق �إيجابي بذلك ال�ش�أن بينهما،
�شريطة � َّأن الطرفني "كانا يعلمان �أو كان ينبغي �أن يعلما" بالعرف و�أن يكون
العرف "معروف ًا على نطاق وا�سع ومراعى بانتظام" يف التجارة الدولية
()35
وف�سرت �إحدى
"بني الأطراف يف العقود املماثلة يف نف�س فرع التجارة".
َّ
املحاكم املادة  )2( 9على �أنها تق�ضي ب� َّأن "�أعراف وعادات الطرفني �أو
تلقائيا يف � ِّأي اتفاق حتكمه االتفاقية ،ما مل ي�ستبعدها
ال�صناعة تدرج
ًّ
()36
الطرفان �صراحة".
 -10وتعلو الأعراف امللزمة للطرفني مبقت�ضى املادة  )2( 9على الأحكام
املناق�ضة من االتفاقية )37(.ومن الناحية الأخرى ،تعلو �أحكام العقد على
الأعراف املناق�ضة ،حتى و�إن كانت الأعراف تفي مبتطلبات املادة ،)2( 9
ل َّأن حرية الطرفني هي امل�صدر الأ�سا�سي للحقوق وااللتزامات مبقت�ضى
االتفاقية ،وفق ًا ملا ت�ؤ ِّكده العبارات اال�ستهاللية من املادة  )38(.)2( 9وقد
قالت �إحدى املحاكم �أي�ض ًا � َّإن العادات امل�ستقرة بني الطرفني تعلو على
()39
الأعراف امل�شار �إليها يف املادة .)2( 9
 -11وكما لوحظ يف الفقرة  9من هذه النبذة ف�إنه لكي يكون العرف
ملزم ًا مبقت�ضى املادة  )2( 9يجب �أن يكون الطرفان يعلمان به (�أو كان
ينبغي �أن يعلما به) ،ويجب �أن يكون معروف ًا على نطاق وا�سع ومراعى
بانتظام يف التجارة الدولية .ووفق ًا لإحدى املحاكم ،ال يقت�ضي ذلك �أن
تطبق داخل بور�صات ومعار�ض
يكون العرف ًّ
دوليا ،فالأعراف املحلية التي َّ
وم�ستودعات ال�سلع ميكن �أن تكون ملزم ًة مبقت�ضى املادة � )2( 9شريطة
�أن تكون مراعاة بانتظام فيما يتع َّلق باملعامالت التي ت�شارك فيها �أطراف
�أجنبية )40(.وقالت املحكمة �أي�ض ًا � َّإن العرف املحلي املراعى يف بلد معينَّ
ميكن �أن ينطبق على عقد ي�شرتك فيه طرف �أجنبي �إذا كان الطرف
الأجنبي يقوم ب�أعمال جتارية يف ذلك البلد بانتظام وقام فيه بتنفيذ
متعددة من نف�س نوع العقد قيد البحث.
معامالت ِّ
َّ �  -12أما ا�شرتاط �أن يكون الطرفان على علم بالعرف �أو كان ينبغي �أن
يكونا على علم به لكي يكون ملزم ًا مبقت�ضى املادة  ،)2( 9فقد ُو�صف
ب�أنه يقت�ضي � َّإما �أن يكون مكانا عمل الطرفني يف املنطقة اجلغرافية التي
ا�ستقر فيها العرف �أو �أن يقوما مبعامالت جتارية م�ستمرة �ضمن تلك
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املنطقة لفرتة طويلة )41(.وجاء يف قرار �سابق للمحكمة نف�سها � َّأن الطرف
ملما �إ َّال بالأعراف التجارية الدولية
يف عقد بيع دويل ال يلزم �أن يكون ًّ
املعروفة ب�صورة عامة واملراعاة بانتظام من جانب الأطراف يف العقود
املعينة التي يوجد فيها
التي من نف�س النوع امل
()42عينَّ يف املنطقة اجلغرافية َّ
مكان عمل الطرف.
 -13وال فرق يف �إ�سناد عبء الإثبات مبقت�ضى الفقرتني ( )1و( )2من
ملزم يتعينَّ عليه �أن يثبت
املادة  )43(:9فالطرف الذي ي َّدعي وجود عرف ِ
العنا�صر الالزمة ،على الأقل يف النظم القانونية التي تعترب امل�س�ألة م�س�ألة
()44
حتمل ذلك
وقائع .ف�إذا ف�شل الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات يف ُّ
العبء ،ال يكون العرف امل َّدعى ملزماً .وهكذا فحيث ف�شل امل�شرتي يف
�أن يثبت وجود عرف جتاري دويل يق�ضي مبعاملة �سكوت �أحد الأطراف
بعد ت�سلُّم خطاب ت�أكيد جتاري باعتباره موافقة على ال�شروط الواردة يف
تقرر � َّأن العقد �أُبرم ب�شروط خمتلفة )45(.ويف ق�ضية �أخرى� ،أ َّدى
اخلطابَّ ،
ف�شل �أحد الطرفني يف �أن يثبت وجود عرف مزعوم كان �سي�سمح للمحكمة
ب�أن تنظر يف دعوى ذلك الطرف �إىل جعل املحكمة تخل�ص �إىل القول
بعدم اخت�صا�صها )46(.وباملثل ،ر�أت �إحدى املحاكم �أنه رغم � َّأن الأعراف
تعدل قواعد االتفاقية املتعلِّقة ب�إبرام العقد (املواد ،)24-14
ميكن �أ َّال ِّ
()47
يتم �إثبات ذلك العرف .وعندما
تظ ُّل تلك القواعد منطبقة لأنه مل َّ
يحدد مكان التنفيذ ب�أنه يف
جتاري
ف�شل م�شرت يف �أن يثبت وجود عرف
ِّ
()48
تقرر ،عالوة على ذلكَّ � ،أن حم َّل التنفيذ يف دولة البائع.
بلد امل�شرتيَّ ،
وقالت حمكمة العدل الأوروبية �إنه لكي ي�شكِّل ال�سكوت عن الر ِّد على
خطاب الت�أكيد قبو ًال لل�شروط الواردة فيه" ،يلزم �إثبات وجود ذلك العرف
()49
ا�ستناد ًا �إىل املعايري املن�صو�ص عليها" يف املادة  )2( 9من االتفاقية.
 -14وهناك �أمثلة عديدة ملحاكم ر�أت � َّأن الطرفني ملزمان ب�أحد
أقرت �إحدى املحاكم العليا يف قرار
الأعراف عم ًال باملادة  .)2( 9فقد � َّ
�سيارات البناء امل�ستعملة :تباع تلك
�أ�صدرته م� َّؤخر ًا بعرف دويل يف جتارة َّ
ال�سيارات عادة من دون �ضمان (با�ستثناء � ِّأي انت�صاف ب�سبب العيوب)
َّ
ما مل يك�شف البائع عن حوادث �أو �أعمال تخريب �سابقة �أحلقت �ضرر ًا
بال�سيارة وكان على علم بها )50(.ويف �إحدى الق�ضايا ،ر�أت هيئة حتكيم � َّأن
َّ
الأطراف يف العقود املماثلة يف النوع املعينَّ من التجارة (املعادن) تراعي
ب�صفة منتظمة العرف املتعلِّق بتعديل ثمن البيع )51(.ويف قرار �آخر ،ر�أت
�إحدى املحاكم � َّأن الكمبيالة التي �أعطاها امل�شرتي �أ َّدت �إىل �إدخال تعديل
على العقد ،عم ًال باملادة  )1( 29من االتفاقية� ،أرج�أ تاريخ ال�سداد �إىل
دوليا
وقت ا�ستحقاق الكمبيالة؛( )52وذكرت املحكمة � َّأن عرف ًا
ًّ
جتاريا ًّ
ملزم ًا مبقت�ضى املادة  )2( 9ي�ؤ ِّيد ر�أيها .ويف ق�ضية �أخرى ،قالت �إحدى
املعينة ذات ال�صلة يقت�ضي �أن يتيح
املحاكم � َّإن هناك عرف ًا يف التجارة َّ
امل�شرتي فر�صة للبائع ب�أن يكون موجود ًا عندما يقوم امل�شرتي بفح�ص
الب�ضائع )53(.ويف ق�ضية خمتلفة ،قالت املحكمة � َّإن الأعراف بالتعريف
الوارد يف املادة  )2( 9قد تفر�ض متطلبات �شكلية ال توجد بخالف ذلك
يف االتفاقية )54(.ويف ق�ضية خمتلفة ،قالت هيئة حتكيم ،ا�ستناد ًا �إىل
الأعراف التجارية ذات ال�صلةَّ � ،إن "هام�ش الربح املتو�سط للمنظمة،
دون اعتبار ملجال الن�شاط ،يبلغ  10يف املائة )55(".ويف ق�ضية �أخرى،
قالت �إحدى املحاكم ،بعد النظر يف الأعراف التجارية ح�سب تعريفها يف
املادة � ،)2( 9إنه "يبدو � َّأن تقدمي طلبات �شراء �شفوية للب�ضائع ويلي
ذلك تقدمي فواتري حتتوي على �شروط البيع هو �أمر �شائع ،ويف حني
� َّأن كل �شرط يف العقد ال يكون عادة جزء ًا من املناق�شة ال�شفوية ،ف� َّإن
الت�أكيد الكتابي الالحق الذي يحتوي على �شروط �إ�ضافية ملزم ما مل
يتم االعرتا�ض عليه يف الوقت املنا�سب )56(".وقالت �إحدى املحاكم �إنه
َّ
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معينة [للب�ضائع]،
"حيثما توجد �أعراف جتارية دولية ب�ش�أن خ�صائ�ص َّ
يجب عر�ض هذه الأعراف باعتبارها ح ًّدا �أدنى للنوعية"( )57عم ًال
باملادة  )2( 9من االتفاقية.
 -15ومن الناحية الأخرى ،توجد �أمثلة ملحاكم ر�أت � َّأن �أعراف ًا جتاري ًة
معينة ي َّدعيها �أحد الطرفني ال توجد .ور�أت �إحدى املحاكم �أنه ،يف �ضوء
َّ
خ�صو�صية عملية الإنتاج ومتطلبات نقل الب�ضاعة ،ال ميكن اعتبار �شرط
االختبار قبل الت�سليم "عرف ًا مقبو ًال على العموم ومعروف ًا عموم ًا كما ي َّدعي
()58
ممثِّلو امل�شرتي".
 -16و�أ�شارت ع َّدة قرارات �إىل الأعراف عندما تناولت م�س�ألة �سعر
وتذرعت �إحدى املحاكم
الفائدة الذي ينبغي تطبيقه على ت�أخر الدفعَّ .
مرتني بالأعراف الدولية امللزمة مبوجب املادة  )2( 9من االتفاقية
لت�سوية هذه امل�س�ألة .ففي القرار الأول ،ذكرت املحكمة � َّأن دفع الفائدة
دوليا مثل �سعر الفائدة الأ�سا�سي" ي�شكِّل "عرف ًا
"ب�سعر معروف وم�ستخدم ًّ
()59
مقبو ًال يف التجارة الدولية حتى عندما ال ي َّتفق عليه الطرفان �صراحة".
ويف القرار الثاين ،اعتمدت املحكمة نف�س املوقف وع َّلقت قائلة � َّإن
"االتفاقية ت�سند [�إىل الأعراف التجارية الدولية] و�ضع ًا يف هرم املراتب
�أعلى من و�ضع �أحكام االتفاقية" )60(.وقالت بع�ض املحاكم �إنه حيثما ال
يكون الطرفان قد ا َّتفقا على �سعر الفائدة �أو "�إذا مل يكن هناك عرف
جتاري ذو �صلة ينطبق مبوجب املادة  9من اتفاقية البيع ،يحكم القانون
()61
الوطني التكميلي �أ�سعار الفائدة".

ُكتب الت�أكيد والقواعد الدولية لتف�سري امل�صطلحات
التجارية (الإنكوترمز) ومبادئ املعهد الدويل لتوحيد
القانون اخلا�ص (اليونيدروا)
للبت فيما �إذا كان ال�سكوت
التذرع باملادة  9يف ق�ضايا عديدة ِّ
 -17جرى ُّ
عن الر ِّد على كتاب الت�أكيد يعني املوافقة على ال�شروط الواردة يف الكتاب.
حجة ت�سعى �إىل االعرتاف بعرف مفاده � َّأن هذا ال�سكوت ي�شكِّل
ور ًّدا على َّ
قبو ًال بال�شروط الواردة يف كتاب الت�أكيد ،ذكرت �إحدى املحاكم �أنه "ب�سبب
ا�شرتاط ال�صفة الدولية امل�شار �إليه يف املادة  )2( 9من اتفاقية البيع،
ال يكفي لالعرتاف بعرف جتاري معينَّ �أن يكون �ساري املفعول يف �إحدى
الدولتني املتعاقدتني فقط .ولذلك [لكي يكون ملزم ًا للطرفني] �سيكون من
ال�ضروري �أن تكون القواعد املتعلِّقة بكتب الت�أكيد التجارية معرتف ًا بها
يف الدولتني امل�شرتكتني كلتيهما ،و�سيتعينَّ �أن ُي�ستنتج � َّأن الطرفني كليهما
كانا على علم بالنتائج ....وال يكفي �أن يكون العرف التجاري املتعلِّق بكتب
الت�أكيد التجارية قائم ًا يف مكان وجود متل ِّقي الكتاب فقط  )62(."...ول َّأن
الآثار التعاقدية لل�سكوت عن الر ِّد على كتاب الت�أكيد مل يكن معرتف ًا بها
يف بلد �أحد الطرفني ،وجدت املحكمة � َّأن ال�شروط الواردة يف الت�أكيد مل
ت�صبح جزء ًا من العقد .ومع � َّأن املحكمة الحظت �أنه ال اعتبار ،يف �سياق
قانون البيع الدويل ،للمبادئ القانونية الوطنية التي تويل �أهمية لل�سكوت
عن الر ِّد على الت�أكيد ،ر�أت املحكمة مع ذلك � َّأن "كتاب الت�أكيد ميكن �أن
تكون له �أهمية كبرية يف تقييم الأدلة" .والحظت حمكمة �أخرى � َّأن كتاب
الت�أكيد ال ُي ِلزم الطرفني �إ َّال "�إذا كان ميكن اعتبار هذا ال�شكل من �أ�شكال
تكوين العقد عادة جتارية مبقت�ضى املادة  9من االتفاقية" )63(.ور�أت
املحكمة � َّأن هذا العرف ،امللزم مبقت�ضى املادة  ،)2( 9موجود يف الق�ضية
املعنية� ،إذ � َّإن الطرفني كليهما موجودان يف بلدين ُيعرتف فيهما بـ "الأثر
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

التعاقدي لكتب الت�أكيد التجارية"؛ وف�ض ًال عن ذلك" ،يعرتف الطرفان
بالآثار القانونية لتلك الكتب" ،ولهذا ال�سبب كان ينبغي �أن يتو َّقعا �أنه
"ميكن �إلزامهما بتلك الآثار القانونية" )64(.وباملثل ،قالت �إحدى املحاكم
يخ�ص اتفاقية
� َّإن "ال�سكوت لن يكون له ب�صفة عامة � ُّأي �أثر قانوين فيما ُّ
البيع .ومع ذلك ميكن �أن ي�ؤ ِّدي ال�سكوت—يف خروج عن املادة )1( 18
( )2من اتفاقية البيع—�إىل قبول ال�شروط الواردة يف كتاب الت�أكيد،
�إذا كان هناك عرف جتاري مناظر باملعنى الوارد يف املادة  )2( 9من
يتبيناه ....وميكن افرتا�ض وجود
اتفاقية البيع ي�س ِّهل على الطرفني �أن َّ
هذا العرف التجاري �إذا كان مكانا عمل الطرفني واقعني يف بلدين حتتوي
قوانينهما على قواعد ب�ش�أن كتب الت�أكيد التجارية وب�ش�أن الآثار القانونية
َ
املخاطب و�إذا كانت هذه القواعد مماثلة للقواعد
لل�سكوت من جانب
()65
ال�سارية مبوجب القانون الأملاين" .ورف�ضت حمكمة �أخرى فكرة � َّأن
القواعد الوطنية املتعلِّقة ب�آثار عدم الر ِّد على كتاب الت�أكيد ميكن �أن يكون
()66
لها اعتبار عندما تكون االتفاقية منطبقة.
 -18وع َّلقت ع َّدة حماكم على العالقة بني املادة  )2( 9والقواعد
()67
الدولية لتف�سري امل�صطلحات التجارية (الإنكوترمز).
فبعد الت�أكيد على � َّأن "الإنكوترمز مدرجة يف االتفاقية من
خالل املادة  )68(،")2( 9ذكرت �إحدى املحاكم �أنه ،عم ًال
باملادة " ،)2( 9ينبغي تطبيق تعاريف الإنكوترمز على العقد رغم عدم
وجود �إ�شارة �صريحة �إىل الإنكوترمز يف العقد" .ومن َّثم ر�أت املحكمة

			

�أنه ب�إدراج الطرفني م�صطلح "�سيف" (( )CIFمدفوع الثمن والت�أمني
و�أجرة النقل) يف عقدهما ،ق�صدا الإ�شارة �إىل تعريف الإنكوترمز
()70
لذلك امل�صطلح )69(.وترد عبارات مماثلة يف �أحد قرارات التحكيم
ويف قرارات �أخرى لإحدى املحاكم يف دولة خمتلفة )71(.ويف القرار
ف�سرت املحكمة �شرط "فوب" (( )FOBت�سليم ظهر ال�سفينة)
الأخريَّ ،
بالإ�شارة �إىل الإنكوترمز رغم � َّأن الطرفني مل ي�شريا �صراحة �إىل
الإنكوترمز )72(.ويف وقت �أقرب ،قالت �إحدى املحاكم �إنه "من حيث
تطبق الإنكوترمز �إ َّال يف حالة وجود اتفاق قطعي و�صريح
املبد�أ ،ال َّ
بني الطرفني ،ما مل تكن هناك عادة �أن�ش�أها الطرفان فيما بينهما
(قارن املادة  )1( 9من اتفاقية البيع .)...ويف غياب اتفاق �صريح
بني الطرفني ،ميكن �أن تكون هذه القواعد منطبقة �أي�ض ًا مبوجب
املادة  )2( 9من اتفاقية البيع ،بالنظر �إىل � َّأن دور تلك القواعد ك�أعراف
م�س َّلم به على نطاق وا�سع ويراعى بانتظام يف التجارة الدولية ،ولكن
�شريطة �أن يكون �شرط الإنكوترمز املنطبق ذا �صلة بالعقد ....و�أخرياً،
ُتعترب الإنكوترمز قواعد تف�سريية حتى عندما ال تكون مدرج ًة يف العقد
()73
�صراح ًة �أو �ضمناً"....
 -19ور�أت �إحدى املحاكم � َّأن مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية
()74
ت�شكِّل �أعراف ًا من النوع امل�شار �إليه يف املادة  )2( 9من االتفاقية.
جت�سد �أعراف ًا
وباملثل ،ذكرت �()75إحدى هيئات التحكيم � َّأن مبادئ اليونيدروا ِّ
جتاري ًة دولية.

احلوا�شي
()1انظر �أي�ض ًا م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة
ن�ص املادة  )1( 9يف ال�سوابق الق�ضائية ،انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة
للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحة 46؛ لالطِّ الع على �إ�شارة �إىل ِّ
بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()2حمكمة اال�ستئناف يف توركو ،فنلندا ١٢ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()3ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]٢٠٠١متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.at :
()4انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٥املحكمة العليا ،النم�سا� ٢١ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.at :
()5انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٥املحكمة العليا ،النم�سا� ٢١ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٠املحكمة
الن�ص الكامل للقرار).
العليا ،النم�سا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٨انظر َّ
()6انظر  ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية
يف �إيبري ،بلجيكا� ١٨ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف فورن ،بلجيكا ٢٥ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠١متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ املحكمة التجارية يف �إيبري ،بلجيكا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٥املحكمة العليا ،النم�سا� ٢١ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية
رقم  ،١٠الأرجنتني ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisgspanish.com :
()7ب�ش�أن هذه النتيجة ،انظر ،مثالً ،املحكمة العليا يف �سرتا�سبورغ ،فرن�سا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()8لالطِّ الع على ق�ضية اختار فيها الطرفان �صراحة االلتزام بالأعراف التجارية ،انظر اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
التقيد ب�شرط "فوب").
( ١٩٩٠قرار التحكيم رقم  ،)CISG/1990/01متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :يف الق�ضية قيد النظر اختار الطرفان ُّ
()9ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٥املحكمة العليا ،النم�سا� ٢١ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.at :
()10
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٠ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٢انظر َّ
()11املرجع نف�سه.
()12
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٠املحكمة العليا ،النم�سا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٨انظر َّ
()13هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)٨٨١٧يونيلك�س.
()14هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ٢٣ ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)8611/HV/JKيونيلك�س.
()15
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم  ،٢٠٢فرن�سا [حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا� ١٣ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٥انظر َّ
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()16
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٣حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٩انظر َّ
()17انظر حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg-online.ch :
()18اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()19ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٧حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا� ٢٩ ،أيار/مايو .]٢٠٠٧
()20اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( ٢٠٠٦ ،قرار التحكيم يف الق�ضية رقم  ،)CISG/2006/61ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()21حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� ٨ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()22معهد التحكيم الهولندي ،هولندا� ١٠ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()23حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا� ١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ انظر �أي�ض ًا
حمكمة منطقة �إن�سربوك ،النم�سا ٩ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg-online.ch :
()24ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٩املحكمة التجارية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]٢٠٠٣
()25ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩٠حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا� ١٠ ،أيلول�/سبتمرب .]٢٠٠٣
()26
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٥٠املحكمة العليا ،النم�سا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٥انظر َّ
()27املحكمة ال�شعبية العالية يف غوانغدونغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،٢٠٠٥ ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()28
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا 13 ،ني�سان�/أبريل ( ]2000انظر َّ
()29
الن�ص الكامل للقرار)؛ انظر �أي�ض ًا اللجنة ال�صينية للتحكيم
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢١املحكمة املدنية لكانتون مدينة بازل� ،سوي�سرا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٧انظر َّ
تن�ص على �أنه
االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانُّ ،www.cisg.law.pace.edu :
"وفق ًا للمادة  9من اتفاقية البيعُ ،ت َّتبع العادة املعتادة التي ت�ش َّكلت �أثناء العالقة التجارية الطويلة الأمد بني الطرفني".
()30حمكمة منطقة ت�سفيكاو� ،أملانيا� ١٩ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg-online.ch :
()31حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ١٧ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()32
الن�ص الكامل للقرار)؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
يف غرات�س ،النم�سا� ٧ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٢انظر َّ
()33
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
()34حمكمة منطقة غريا� ،أملانيا ٢٩ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه .]١٩٩٨
منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٠انظر َّ
()35انظر هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()36ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية� ١٠ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٢متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()37ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٥املحكمة العليا ،النم�سا� ٢١ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٠املحكمة العليا،
النم�سا 15 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]1998
()38انظر حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار).
رقم [ ٢٩٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣انظر َّ
()39ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٧حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب .]٢٠٠٦
()40ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا ٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٥
()41ق�ضية كالوت رقم [ 425املحكمة العليا ،النم�سا� 2١ ،آذار/مار�س  ،]2000متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.at :
()42
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٠املحكمة العليا ،النم�سا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]1998انظر َّ
()43انظر الفقرة � ٨أعاله.
()44ق�ضية كالوت رقم [ 425املحكمة العليا ،النم�سا� ٢١ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.at :
()45انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه .]١٩٩٨
()46ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢١املحكمة املدنية لكانتون مدينة بازل� ،سوي�سرا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٧
()47
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
()48ق�ضية كالوت رقم  ،Hjesteret[ 998الدامنرك� ١٥ ،شباط/فرباير .]٢٠٠١
(� ٢٠ ،Mainschiffahrts-Genossenschaft eb (MSG) v. Les Gravihres Rhinanes SARL)49شباط/فرباير  ،1997تقارير اجلماعة الأوروبية .)1997( I 927 n.34
()50املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� 26 ،آذار/مار�س .CISG-online No. 2561 = 187 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2013
()51هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨٣٢٤يونيلك�س.
()52
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]1990انظر َّ
()53انظر حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي ،فنلندا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()54حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg-online.ch :
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()55هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()56حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة وا�شنطن الغربية ،الواليات املتحدة ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()57ق�ضية كالوت رقم [ 536املحكمة العليا ،النم�سا� 27 ،شباط/فرباير .]2003
()58هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()59املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم  ،١٠الأرجنتني ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩١يونيلك�س.
()60املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم  ،١٠الأرجنتني ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤يونيلك�س.
()61حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار).
رقم [ ٥٩٠حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()62ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ٥ ،متوز/يوليه .]١٩٩٥
()63ق�ضية كالوت رقم [ ٩٥املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا ٢١ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٢؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة كانتون فرايبورغ� ،سوي�سرا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
تن�ص على �أنه "مبوجب اتفاقية البيع ،وخالف ًا للقانون ال�سوي�سري ،ال تعترب وثيقة الت�أكيد
 ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانُّ ،www.cisg.law.pace.edu :
التي ال ُيعرت�ض عليها مقبولة �إ َّال �إذا كانت موافقة للعادات �أو الأعراف التجارية الدولية بني الطرفني .وال يوجد � ٌّأي من هذه الظروف يف الق�ضية احلالية ،بنتيجة � َّأن [البائع] ال يح ُّق
له �أن يبني ا ِّدعاءاته عليها".
()64ق�ضية كالوت رقم [ ٩٥املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا ٢١ ،كانون الأول/دي�سمرب .]1992
()65حمكمة منطقة كيل� ،أملانيا ٢٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()66حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ٦ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٤يونيلك�س.
()67حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة تك�سا�س اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٤٤٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة الأمريكية� ٢٦ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٢متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()68انظر �أي�ض ًا حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة تك�سا�س اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg.law.pace.edu :
تن�ص على �أنه "ل َّأن الإنكوترمز هي امل�صدر ال�سائد لتعريفات م�صطلحات الت�سليم التجاري التي ي�ستخدمها الأطراف يف عقود التجارة الدولية ،فهي مدرجة يف اتفاقية البيع عن
ُّ
طريق املادة ")2( 9؛ لالطِّ الع على �أقوال مماثلة ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٥حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة اخلام�سة) ،الواليات املتحدة ١١ ،حزيران/
يونيه ]٢٠٠٣؛ املحكمة التجارية رقم  ،٢٦الأمانة رقم  ،٥١الأرجنتني 30 ،ني�سان�/أبريل ( ٢٠٠٣امللف رقم  ،)٤٤٧٦٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية رقم  ،26الأمانة رقم  ،٥٢الأرجنتني� ١٧ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()69ق�ضية كالوت رقم [ ٤٤٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة الأمريكية� ٢٦ ،آذار/مار�س.]٢٠٠٢ 
()70هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٦ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()71حمكمة اال�ستئناف يف جنوة� ،إيطاليا� ٢٤ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()72انظر �أي�ض ًا املحكمة التجارية رقم  ،٢٦الأمانة رقم  ،٥١بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()73حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()74هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٥ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٧يونيلك�س.
()75هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،سوي�سرا ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم  ،)٩٣٣٣يونيلك�س.
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املادة 10
يف ُحكم هذه االتفاقية:
املكان الذي له �صل ٌة
(�أ)  �إذا كان لأحد الطرفني �أك ُرث من مكان عمل واحدُ ،في َ
ق�صد مبكان العمل ُ
يعلمها الطرفان �أو التي كانا يتو َّقعانها قبل انعقاد العقد �أو وقت
وثيقة بالعقد وبتنفيذه ،مع مراعاة الظروف التي ُ
انعقاده؛
أخذ مبكان �إقامته املعتاد.
وج َب ال ُ
مكان عملَ ،
(ب) �إذا مل يكن لأحد الطرفني ُ

نظرة جمملة
تن�ص املادة  10على قاعدتني تتناوالن امل�سائل املرتبطة مبكان
-1
ُّ
حتدد القاعدة
متعددةِّ ،
الطرف :ف�إذا كانت لأحد الطرفني �أماكن عمل ِّ
الواردة يف املادة �( 10أ) مكان العمل ذا ال�صلة لأغرا�ض االتفاقية؛ ومن
تن�ص املادة ( 10ب) على � َّأن الطرف الذي ال يوجد
الناحية الأخرىُّ ،
()1
له مكان عمل ُيعترب � َّأن مكان عمله هو مكان �إقامته املعتاد .وهاتان
القاعدتان مفيدتان ،ل َّأن مكان العمل ذا ال�صلة هام يف �إطار �ش َّتى �أحكام
االتفاقية ،مبا يف ذلك احلكم الرئي�سي الذي يحكم انطباق االتفاقية
()2
(املادة .)1

تطبيق املادة �( 10أ)
()3
تطبق
 -2ا�س ُت�شهد باملادة �( 10أ) يف قرارات خمتلفة ،ولكنها مل َّ
فعليا لتحديد مكان العمل ذي ال�صلة �إ َّال يف ق�ضايا قليلة .وقد ا�ستخدمت
ًّ
لتقرر ما �إذا كان العقد املربم بني بائع يف
احلكم
هذا
املحاكم
إحدى
�
ِّ
فرن�سا وم�شرت يوجد مكانا عمله يف الواليات املتحدة الأمريكية وبلجيكا
()4
يخ�ضع لأحكام االتفاقية.
واحتجت املحكمة ب�أنه ،ملا كانت الفاتورة
َّ
قد �أُر�سلت �إىل مكان عمل امل�شرتي يف بلجيكا ،وملا كانت مكتوبة باللغة
الهولندية (وهي لغة غري معروفة �إ َّال يف مكاتب امل�شرتي يف بلجيكا) ،ف� َّإن
مكان العمل يف بلجيكا هو الأوثق �صلة بالعقد وبتنفيذه؛ ولذلك تنطبق
االتفاقية .والحظت املحكمة �أي�ض ًا �أنه مبا � َّأن االتفاقية �سارية املفعول يف
الواليات املتحدة الأمريكية ف�إنها تنطبق حتى و�إن كان مكان عمل امل�شرتي
ذو ال�صلة يف ذلك البلد.
قررت هيئة التحكيم � َّأن االتفاقية
 -3ويف قرار خمتلفَّ ،
وللتو�صل �إىل هذا اال�ستنتاج،
منطبقة عم ًال باملادة �( )1( 1أ).
ُّ
حتدد ما هو مكان العمل ذو ال�صلة
تعينَّ على املحكمة �أو ًال �أن ِّ
من بني ع َّدة �أماكن عمل للبائع .وقالت املحكمة �إنه ،عم ًال
باملادة �( 10أ) ،يكون مكان العمل املعترب هو املكان الواقع يف االحتاد
الرو�سي ،على �أ�سا�س � َّأن "رو�سيا لها ارتباط �أوثق بالعقد ل َّأن الب�ضائع
كان ينبغي �أن تنتج يف رو�سيا ،ووفق ًا للمعايري الرو�سية ،وت�س َّلم على �سفن
()5
رو�سية ،مع علم الطرفني بكل هذه الظروف".
لتحدد ما �إذا كان
 -4وا�ستخدمت حمكمة �أخرى( )6املادة �( 10أ) ِّ
دوليا مبقت�ضى االتفاقية .وقد ن�ش�أ العقد عن طلب �شراء �أر�سله
عقد البيع ًّ

م�شرت يوجد مكان عمله يف فرن�سا �إىل فرد ،يوجد يف فرن�سا �أي�ضاً ،ميثِّل
البت فيما �إذا كان العقد مربم ًا
البائع ،الذي توجد مكاتبه يف �أملانيا .ولدى ِّ
"بني طرفني يوجد مكانا عملهما يف دولتني خمتلفتني" لأغرا�ض املادة 1
من االتفاقية ،الحظت املحكمة � َّأن "ت�أكيدات الطلب ال�صادرة عن البائع،
والفواتري ،وعمليات ت�سليم الب�ضائعَّ ،متت من مقر البائع يف �أملانيا"؛ ومن
َّثم قالت املحكمة �إنه حتى على افرتا�ض � َّأن للبائع مكان عمل يف فرن�سا،
ف� َّإن "مكان العمل ‘الذي له �صلة وثيقة بالعقد وبتنفيذه ،مع مراعاة
الظروف التي يعلمها الطرفان �أو التي كانا يتو َّقعانها قبل انعقاد العقد
�أو وقت انعقاده’  ...هو فع ًال مكان العمل الذي يوجد مقره يف [�أملانيا]".
ولذلك خل�صت املحكمة �إىل � َّأن "ال�صفة الدولية للعقد املتنازع عليه قد
ثبتت نتيجة لذلك" .وباملثل ،اعتمدت هيئة حتكيم على املادة �( 10أ)
لتبت فيما �إذا كان العقد املربم بني م�شرت يوجد مكان عمله يف �سيبرييا
َّ
دوليا .وعلى
ا
عقد
�صربيا
يف
عمل
ومكان
أملانيا
�
يف
عمل
مكان
لديه
وبائع
ً
ًّ
�ضوء � َّأن "الدور الرئي�سي يف �إبرام العقد وتنفيذه قام به [مكان عمل البائع]
ال�سوي�سري (�أجرى املفاو�ضات وو َّقع على العقد و�س َّلم املاكينة من �سوي�سرا،
و َّمت ال�سداد يف ح�سابه� ،إلخ) ،بينما مل ي�شارك [مكان العمل] الكائن يف
()7
قررت
�صربيا �إ َّال يف حماوالت ُّ
التو�صل �إىل ت�سوية ب�ش�أن الدين القائمَّ "،
هيئة التحكيم � َّأن العقد دويل.
()8
تقرر ما �إذا كانت
 -5ويف ق�ضية �أخرى ،طُ لب من �إحدى املحاكم �أن ِّ
االتفاقية تنطبق على مطالبة �صانع �أغطية �أر�ضية �أملاين ب�أن يدفع له
واحتج امل�شرتي ب�أنه مل يتعاقد �إ َّال
امل�شرتي الإ�سباين ثمن ع َّدة �شحنات.
َّ
َ
عما �إذا كان
ؤال
�
ال�س
رح
ط
وبذلك
مع �شركة م�ستقلة مقرها يف �إ�سبانيا،
َّ
هناك عقد بيع دويل باملعنى املق�صود يف املادة  1من االتفاقية .وكما كان
امل�شرتي يعلم ،كانت لل�شركة الإ�سبانية التي ا َّدعى �أنه تعامل معها روابط
بال�شاكي الأملاين ،مبا يف ذلك وجود تداخل يف الع�ضوية بني جمل�س �إدارة
ال�شركة الإ�سبانية وجمل�س �إدارة البائع الأملاين .وخل�صت املحكمة �إىل � َّأن
العقد عقد دويل وخا�ضع لالتفاقية .ور�أت � َّأن ال�شريك التعاقدي للم�شرتي
كان ال�صانع الأملاين ،ولي�س ال�شركة الإ�سبانية ،ومبا � َّأن ال�شركة الإ�سبانية
لي�ست لديها �سلطة قانونية لإلزام البائع الأملاين فهي ال متثِّل مكان عمل
واحتجت املحكمة ب�أنه ،حتى لو كانت ال�شركة الإ�سبانية
منف�ص ًال للبائع.
َّ
مكان عمل البائع ،ف� َّإن مكان العمل الأملاين للبائع له �أوثق �صلة بالعقد
وبتنفيذه ،بالنظر �إىل � َّأن ال�صانع الأملاين له "ال�سيطرة على تكوين العقد
جيد ًا" .وهكذا ر�أت املحكمة � َّأن
وتنفيذه؛ الأمر الذي كان [امل�شرتي] يدركه ِّ
مكان عمل البائع الأملاين هو املكان املعترب مبقت�ضى املادة �( 10أ).
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

تبت يف نزاع بني �شراكة بني
 -6ويف ق�ضية �أخرى ،تعينَّ على حمكمة �أن َّ
�شركة �أملانية و�شركة من�ساوية تقوم ب�أعمال ت�شييد يف �أملانيا ،من ناحية،
و�شركة من�ساوية باعت لها ال�شراكة املذكورة ثالث قطع من معدات
الت�شييد على �أن ت�ؤخذ من موقع الت�شييد ،من الناحية الأخرى .وب�ش�أن
م�س�ألة انطباق االتفاقية ،ر�أت املحكمة � َّأن مكان العمل ذا ال�صلة للبائع هو
موقع الت�شييد ،الذي �أُبرم فيه العقد والذي كان على امل�شرتي �أن ي�أخذ فيه
املعدات .ور�أت املحكمة ،عم ًال باملادة �( 10أ)َّ � ،أن موقع الت�شييد له �أوثق
()9
عالقة بالعقد وبتنفيذه.

			

()10
لتقرر �أنه �إذا
 -7ويف قرار �آخر ،ا�ست�شهدت املحكمة باملادة �( 10أ) ِّ
كانت لأحد الأطراف ع َّدة �أماكن عمل فال يكون مكان العمل الرئي�سي هو
دائم ًا املكان املعترب عند حتديد ما �إذا كان العقد يخ�ضع لأحكام االتفاقية.

تطبيق املادة ( 10ب)
 -8ا�س ُت�شهد باملادة ( 10ب) يف قرارات قليلة للغاية ،اكتفت فيها
()12
ن�ص احلكم( )11على الأكرث.
املحاكم ببيان ِّ

احلوا�شي
()1م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س ١١-ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات
العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحة .49
()2لالطِّ الع على �أحكام ت�شري �إىل "مكان عمل" الطرف ،انظر املواد  ،)1( 1و ،12و ،)2( 20و ،24و( 31ج) ،و( )1( 42ب) ،و�( )1( 57أ) و( ،)2و ،)2( 69و ،90و،)3( 93
و )1( 94و( ،)2و.96
()3انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٢ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2005متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة العليا ،النم�سا ٢٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤٩حمكمة مقاطعة فالن�سيا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٢٧ ،متوز/يوليه
�إ�سبانيا ٧ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٣انظر َّ
 Federal Supplement (2nd Series) ،]٢٠٠١املج َّلد  ،164ال�صفحة  ،)Asante Technologies v. PMC-Sierra( 1142متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
ن�ص املادة �( 10أ))؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
تكتفي ب�إيراد ِّ
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١١ ،أيار/مايو  ،١٩٩٧متاحة يف الإنرتنت على
تن�ص
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�ست�شهد باملادة �( 10أ) يف اتخاذ قرار ب� َّأن مكان العمل ذا ال�صلة للطرف يوجد يف �سوي�سرا ولي�س يف اململكة املتحدة  -ولكن دون �أن َّ
على � ِّأي �سبب للقرار).
()4املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ٢ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.law.kuleuven.be :
()5ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٧غرفة التحكيم الوطني والدويل يف ميالنو� ،إيطاليا� ٢٨ ،أيلول�/سبتمرب .]٢٠٠١
()6
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٠٠حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا ٢٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٠انظر َّ
()7ق�ضية كالوت رقم [ 1021هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ١٥ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن معدات لتعبئة احلليب)،
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()8حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير  ،2000متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()9ق�ضية كالوت رقم [ ٧٤٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا ٢٩ ،متوز/يوليه .]200٤
()10ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير .]1997
()11حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا ١١ ،حزيران/
يونيه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٩٤
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر َّ
()12
(ب)
10
باملادة
باال�ست�شهاد
يكتفي
قرار
على
الع
ن�صها ،انظر حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢ترجمة
إىل
�
ي�شري
أن
�
دون
حتى
،
لالطِّ
ِّ
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
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املادة 11
يخ�ضع ل ِّأي �شروط �شكلية .ويجوز �إثبا ُته ب� ِّأي و�سيلة
يتم انعقا ُد عقد البيع �أو �إثبا ُته كتاب ًة ،وال
ُ
ال ُي�شترَ َُط �أن َّ
بالبينة.
مبا يف ذلك الإثبات ِّ

مقدمة
ِّ

تن�ص املادة  11على �أنه لي�س من ال�ضروري �أن
 -1رهن ًا باملادة ُّ ،12
معينة �أخرى.
ُيربم عقد البيع كتابة ،وال يخ�ضع ل ِّأي �شروط �شكلية (َّ )2
يقرر احلكم مبد�أ
التحرر من ال�شروط ال�شكلية .ووفق ًا لإحدى
وبذلك ِّ
ُّ
املحاكم ،يعني ذلك �أنه "مبقت�ضى املادة  11من اتفاقية البيع ،ميكن �إبرام
()4
عقد البيع بطريقة غري ر�سمية" )3(،دون حاجة للوفاء ب�شرط الكتابة،
و�أ َّدى ذلك بدوره ب�إحدى املحاكم �إىل القول ب� َّأن توقيع الطرف غري الزم
لغر�ض �إبرام العقد )5(.وعلى �ضوء ما تق َّدم ،لي�س غريب ًا � َّأن بع�ض املحاكم
قالت �إنه مبقت�ضى
�شفويا )6(،بل حتى من
االتفاقية ميكن �إبرام العقد ًّ
()7
خالل �سلوك الطرفني.
 -2غري �أنه حيثما يكون الطرفان قد ا َّتفقا على �شرط �شكلي معينَّ ،
�ضمنيا؛ ونتيجة
يعلو ذلك االتفاق ،الذي ميكن �أن يكون � َّإما �صريح ًا �أو
ًّ
()8
لذلك ،يجب �أن يفي العقد بال�شروط ال�شكلية امل َّتفق عليها.
وقررت
َّ
معينة ،ينبغي
�إحدى املحاكم �أنه حيثما ي َّتفق الطرفان على �شروط �شكلية َّ
الوفاء بتلك ال�شروط لي�س لأغرا�ض الإثبات وح�سب ،بل يجب اعتبارها
()9
مدرجة لأغرا�ض �صحة [العقد].
ويتحمل الطرف الذي ي َّدعي وجود �شرط �شكلي م َّتفق عليه عبء
َّ )10( -3
الإثبات.
التحرر من ال�شروط ال�شكلية ال حلرية الطرفني
 -4ويخ�ضع مبد�أ
ُّ
()11
وح�سب ،بل يخ�ضع �أي�ض ًا للأعراف املنطبقة عم ًال باملادة .9
التحرر من �شروط
 -5وقد قالت ع َّدة حماكم �صراحة � َّإن قاعدة
ُّ
ً
عاما
ال�شكل التي تر�سيها املادة  11فيما يتع َّلق ب�إبرام العقد ت�شكِّل مبد�أ ًّ
ت�ستند �إليه االتفاقية )12(.ويف �إطار هذا املبد�أ ،تكون للطرفني حرية تعديل
عقدهما �أو �إنهائه كتابة �أو �شفاهة �أو يف � ِّأي �شكل �آخر .ورئي � َّأن حتى
الإنهاء ال�ضمني للعقد ممكن )13(،ورئي � َّأن العقد الكتابي ميكن تعديله
�شفاهة )14(.وقالت بع�ض املحاكم � َّإن الإخطار بعدم املطابقة ميكن توجيهه
للتحرر من ا�شرتاطات
يف � ِّأي �شكل ،م�ستندة يف قرارها �إىل املبد�أ العام
ُّ
()15
املج�سد يف املادة .11
ال�شكلَّ ،
 -6وكما هو وارد يف تاريخ �صياغة االتفاقية ف�إنه ،رغم القاعدة التي
تن�ص على عدم وجود ا�شرتاطات �شكلية الواردة يف املادة " ،11يظ ُّل
الطرف الذي �أبرم العقد ب�صورة غري خطية خا�ضعا لتوقيع �أية جزاءات
�إدارية �أو جنائية �ضده النتهاكه قوانني � ِّأي دولة تقت�ضي �إبرام مثل تلك
خطيا� ،سواء لأغرا�ض الرقابة الإدارية على امل�شرتي �أو البائع� ،أو
العقود ًّ

لأغرا�ض تطبيق قوانني الرقابة على ال�صرف �أو غري ذلك ،حتى و�إن �صار
()16
العقد ذاته نافذ ًا بني الطرفني".

()1

ال�شروط ال�شكلية و�إثبات العقد
حترر املادة  11الطرفني �أي�ض ًا من ال�شروط الوطنية املتعلِّقة
-7
ِّ
بالو�سائل التي ُت�ستخدم لإثبات وجود عقد حتكمه االتفاقية .وقد قالت
�إحدى املحاكم �صراحة
معينة مرتبطة
(َّ �)17إن االتفاقية "ت�ستغني عن �شكليات َّ
ب�إثبات وجود العقد ".ولذا فلي�س من الغريب � َّأن حماكم خمتلفة �ش َّددت
على � َّأن "العقد [الذي حتكمه االتفاقية] ميكن �إثباته ب� ِّأي و�سيلة ،مبا يف
ذلك ال�شهود )18(".ووفق ًا لإحدى املحاكم ،يعني ذلك �أنه "ميكن �إثبات
()19
ت�صرف� ،أو بخليط من هذه الثالث".
العقد بوثيقة �أو �أقوال �شفوية �أو ُّ
ويف الوقت نف�سه ،يعني ذلك � َّأن القواعد الوطنية التي ت�شرتط �إثبات العقد
كتابة لكي يكون نافذ ًا قد ُن�سخت؛( )20فقد ذكرت �إحدى املحاكم ،مثالً،
�أنه "مبقت�ضى اتفاقية البيع ،ميكن قبول الدليل على املحادثات ال�شفوية
التو�صل
بني [البائع] و[امل�شرتي] فيما يتع َّلق ب�شروط �شراء ،...لإثبات
ُّ
�إىل اتفاق بني [الطرفني] )21(".بل قالت حمكمة خمتلفة � َّإن "عدم وجود
ا�شرتاط للكتابة يف االتفاقية ي�سمح بدخول جميع املعلومات ذات ال�صلة
()22
يف الإثبات حتى �إذا كانت مناق�ضة للوثائق الكتابية".
ليقرروا—�ضمن نطاق القواعد
 -8والأمر مرتوك لر�ؤ�ساء املحكمة ِّ
()23
يقدمها الطرفان.
الإجرائية للمحكمة—كيفية تقييم الأد َّلة التي ِّ
وقد ا�ستندت �إحدى املحاكم �إىل ذلك فقالت �إنه رغم � َّأن االتفاقية ت�سمح
لتقرر ما
ب�إثبات تنفيذ العقد بوا�سطة ال�شهود ف� َّإن الأمر
()24مرتوك للمحكمة ِّ
()25
�إذا كان �سماع ال�شهود مفيد ًا على الإطالق .وقالت حمكمة �أخرى
�إنه يجوز للقا�ضي �أن يعلِّق على الوثيقة الكتابية وزن ًا �أكرب من الوزن الذي
يعلِّقه على ال�شهادة ال�شفوية.
 -9ولالطِّ الع على التعليقات على انطباق قاعدة الإثبات ال�شفوي
()26
مبقت�ضى االتفاقية ،انظر النبذة ب�ش�أن املادة .8

التحرر من
حدود مبد�أ ُّ
ال�شروط ال�شكلية
" -10ال تنطبق �إزالة املادة  11لل�شروط ال�شكلية اخلا�صة بالكتابة يف
جميع احلاالت التي حتكمها [االتفاقية]" )27(.فوفق ًا للمادة  ،12ال ينطبق
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

�إلغاء االتفاقية لل�شروط ال�شكلية �إذا كان مكان عمل �أحد الطرفني ذو
ال�صلة موجود ًا يف دولة �أعلنت حت ُّفظ ًا مبوجب املادة  )28(.96وتوجد
�آراء خمتلفة حول �آثار التح ُّفظ مبوجب املادة  )29(.96وذهب �أحد الآراء
جمرد كون مكان عمل �أحد الطرفني يف دولة حت َّفظت مبوجب
�إىل � َّأن َّ
املادة  96ال يعني بال�ضرورة � َّأن ال�شروط ال�شكلية الوطنية لتلك
()31
الدولة تنطبق )30(.ووفق ًا لهذا الر�أي،
حتدد قواعد القانون
ِّ
الدويل اخلا�ص للمحكمة � َّأي �شروط �شكلية� ،إن وجدت ،يجب الوفاء
بها :ف�إذا كانت تلك القواعد تف�ضي �إىل قانون دولة �أعلنت حت ُّفظ ًا

			

مبوجب املادة  ،96يجب عندئذ االمتثال لل�شروط ال�شكلية لتلك
الدولة؛ ولكن �إذا كان القانون املنطبق هو قانون دولة متعاقدة مل
التحرر من ال�شروط
تعلن حت ُّفظ ًا مبوجب املادة  ،96ف� َّإن قاعدة
ُّ
عدة
ال�شكلية املن�صو�ص عليها يف املادة � 11ستنطبق ،كما ورد يف َّ
قرارات )32(.غري � َّأن ر�أي ًا معار�ض ًا ذهب �إىل � َّأن وجود مكان العمل ذي
ال�صلة اخلا�ص ب�أحد الطرفني يف دولة �أعلنت حت ُّفظ ًا مبوجب املادة
ُ 96يخ�ضع العقد لال�شرتاطات ال�شكلية )33(،وال ميكن تعديل العقد
()34
�إ َّال كتابة.

احلوا�شي
()1انظر حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو
اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ديالوير ،الواليات املتحدة٩ ،
�أيار/مايو  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة الإقليمية يف زيلينا� ،سلوفاكيا ٢٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املركز الدويل لت�سوية النزاعات التابع لرابطة التحكيم الأمريكية ،الواليات املتحدة ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة الإقليمية يف زيلينا� ،سلوفاكيا ١٨ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة مقاطعة كونغراد ،هنغاريا ٦ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة النق�ض� ،إيطاليا� ١٦ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٧يونيلك�س؛ املحكمة املحلية يف نيرتا� ،سلوفاكيا� ٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميني�سوتا ،الواليات املتحدة ٣١ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٧؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة
نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف نيرتا� ،سلوفاكيا ٢٧ ،حزيران/
يونيه  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف نيرتا� ،سلوفاكيا� ١٧ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة الإقليمية يف بان�سكا بي�سرتيكا� ،سلوفاكيا� ١٠ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة املحلية يف نيرتا� ،سلوفاكيا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة كانتون فرايبورغ� ،سوي�سرا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا،
� ٤آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٦حمكمة اال�ستئناف الدورية يف الواليات املتحدة
(الدائرة التا�سعة) ،الواليات املتحدة� ٥ ،أيار/مايو ]٢٠٠٣؛ حمكمة اال�ستئناف يف لييج ،بلجيكا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� ١٣ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٥٣٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س� ،سوي�سرا� ٧ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٤املحكمة العليا ،النم�سا� ٩ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٥املحكمة املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥انظر
رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٧املحكمة العليا يف (والية) �أوريغون ،الواليات املتحدة ١١ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٦؛ لالطِّ الع على �أقوال مماثلة ،انظر م�ؤمتر الأمم
َّ
املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات العامة واجتماعات
اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحة .50
()2انظر حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة النق�ض� ،إيطاليا� ١٦ ،أيار/مايو
 ،٢٠٠٧يونيلك�س؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة النق�ض� ،إيطاليا،
 ١٣ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة املحلية يف بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ١٧ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا ٢٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة االحتادية،
�سوي�سرا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٠يونيلك�س.
الن�ص الكامل للقرار)؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة النق�ض� ،إيطاليا،
(انظر
]
١٩٩٢
أول/دي�سمرب
ل
ا
كانون
٢١
�سوي�سرا،
بازل،
مدينة
املدنية،
()3ق�ضية كالوت رقم [ ٩٥املحكمة
َّ
 ١٣ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٢٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()4ق�ضية كالوت رقم [ 828حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٧؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب/
�أغ�سط�س  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف توجنريين ،بلجيكا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]٢٠٠١
()5ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٠املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٥
()6انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة ٢1 ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية
يف دولني كوبني� ،سلوفاكيا ١٧ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميني�سوتا،
الواليات املتحدة ١٦ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا يف اجلمهورية ال�سلوفاكية� ،سلوفاكيا ٢٧ ،حزيران/
يونيه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف نيرتا� ،سلوفاكيا ٢٧ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف نيرتا� ،سلوفاكيا� ١٧ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف توجنريين ،بلجيكا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٢حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة ٢٩ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
u
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الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،آذار/
كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
مار�س ]١٩٩٥؛ لالطِّ الع على مثال لق�ضية ُحكم فيها ب�صحة عقد �شفوي ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٢ ،شباط/فرباير ،]١٩٩٤
متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg-online.ch :
()7لالطِّ الع على هذا القول ،انظر املحكمة التجارية يف توجنريين ،بلجيكا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠١٧حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٥ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٢متاح بالهولندية يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س .]١٩٩٥
()8حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg-online.ch :
()9املرجع نف�سه.
()10املرجع نف�سه.
()11املرجع نف�سه.
()12انظر حمكمة �آرنهيم ،هولندا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 1193
[ ،Compromex Arbitrationاملك�سيك ٢٩ ،ني�سان�/أبريل  ،]١٩٩٦متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisgspanish.com :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا،
الن�ص الكامل للقرار).
� ٦شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
()13ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه .٣٣ ،٢٠٠٠ ،Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،]١٩٩٩
()14ق�ضية كالوت رقم [ ١٠١٧حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٥ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٢متاح بالهولندية يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار).
رقم [ 176املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
()15حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()16م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س –  ١١ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات
العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحة .50
()17حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()18انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
كانتون فرايبورغ� ،سوي�سرا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
رو�ستوك� ،أملانيا ٢٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف لييج ،بلجيكا ٢٨ ،ني�سان/
�أبريل  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية فرين ،بلجيكا� ١٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا ١١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢٢ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ املحكمة التجارية يف كورتريك،
بلجيكا ٤ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٠املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٥ ،كانون الأول/
دي�سمرب ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س .]١٩٩٥
()19ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٠ ،أيار/مايو .]٢٠٠٢
()20انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كولورادو ،الواليات املتحدة ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات
املتحدة ملنطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()21
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٤حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٨ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٠انظر َّ
()22حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ يف
احلا�شية .6
()23انظر املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٤ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ املحكمة املحلية يف ميمينغني ١ ،كانون
الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg-online.ch :
()24حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()25املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢٢ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.law.kuleuven.be :
()26انظر الفقرتني  22و 23من النبذة ب�ش�أن املادة .٨
()27حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()28انظر حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.law.kuleuven.be :
()29لالطِّ الع على نبذة �إجمالية عن الآراء املت�ضاربة ،انظر حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف
الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()30حمكمة روتردام ،هولندا 12 ،متوز/يوليه  ،2001ترجمة بالإنكليزية متاحة على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()31انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة روتردام ،هولندا ١٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()32حمكمة روتردام ،هولندا ١٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،هولندا ٧ ،ت�شرين
الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Fovárosi Biróság[ ٥٢هنغاريا� ٢٤ ،آذار/مار�س .]١٩٩٢
()33حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي ،الواليات املتحدة ٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٩ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل
التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()34هيئة التحكيم العليا يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.law.kuleuven.be :
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 12
جميع �أحكام املادة  11واملادة � 29أو اجلزء الثاين من هذه االتفاقية التي تَ�س َمح باتخاذ � ِّأي �شكل غري
ُ
ر�ضائيا �أو لوقوع الإيجاب �أو القبول �أو الإعالن عن ق�صد �أحد
ف�سخه
أو
�
تعديله
أو
�
البيع
عقد
انعقاد
أجل
الكتابة ل
ًّ
املن�ضمة �إىل هذه االتفاقية
مكان عمل �أحد الطرفني يف �إحدى الدول املتعاقدة
طبق عندما يكون ُ
الطرفني ال ُت َّ
َّ
التي �أعلنت حت ُّفظها مبوجب املادة  96من هذه االتفاقية .وال يجوز للطرفني خمالف ُة هذه املادة �أو تعديلُ � آثارها.

مقدمة
ِّ

 -1تعترب بع�ض الدول � َّأن من املهم �أن تكون العقود وامل�سائل املت�صلة
بها – مثل تعديل العقود والف�سخ الر�ضائي للعقود وحتى املرا�سالت التي
ت�شكِّل جزء ًا من عملية تكوين العقد—مكتوبة .وت�سمح املادتان  12و 96من
االتفاقية ل ِّأي دولة متعاقدة ب�أن تعلن اعرتافها بهذه ال�سيا�سة :فالتح ُّفظ
مبوجب املادة  96يف�ضي ،ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف املادة ،12
�إىل منع تطبيق � ِّأي حكم من �أحكام املادة � 11أو املادة � 29أو اجلزء الثاين
يتم ب� ِّأي �شكل غري الكتابة �إبرام عقد البيع �أو
من االتفاقية ي�سمح ب�أن َّ
ر�ضائيا �أو ب� ِّأي �إيجاب �أو قبول �أو دليل �آخر على ق�صد
تعديله �أو �إنها�ؤه
ًّ
()1
الطرفني ،حيثما يكون مكان عمل � ِّأي طرف يف تلك الدولة املتعاقدة.
�إ َّال � َّأن املادة  96جتعل �إمكانية التح ُّفظ قا�صرة على الدول املتعاقدة التي
يتم �إبرام عقود البيع �أو �إثباتها كتابة.
ي�شرتط ت�شريعها �أن َّ
 -2وكما هو من�صو�ص عليه يف اجلملة الثانية من املادة  ،12وح�سبما
ي�ؤ ِّكد ذلك التاريخ ال�صياغي للحكم( )2وال�سوابق الق�ضائية ،ال ميكن
اخلروج عن �أحكام املادة —12خالف ًا ملا هي احلال بالن�سبة ملعظم
()3
�أحكام االتفاقية.

نطاق التطبيق والآثار
ُ -3يثبت كل من �صيغة املادة  12وتاريخها ال�صياغي �أنه ،مبوجب
هذا احلكم ،ال ينطبق التح ُّفظ مبوجب املادة � 96إ َّال على �آثار عدم

وجود ا�شرتاطات �شكلية مرت ِّتبة على املادتني � 11أو � 29أو اجلزء الثاين
من هذه االتفاقية؛ ومن َّثم ف� َّإن املادة  12ال تتناول جميع الإخطارات
�أو الإعالنات عن الق�صد مبقت�ضى االتفاقية ،بل تقت�صر على تلك
التي تتع َّلق بالتعبري عن العقد نف�سه �أو بتكوينه �أو تعديله �أو �إنهائه
()4
ر�ضائيا.
ًّ
()5
التحرر من ال�شروط ال�شكلية
وتن�ص املادة  12على � َّأن مبد�أ
-4
ُّ
ُّ
الوارد يف االتفاقية ال ينطبق ب�صورة مبا�شرة عندما يكون مكان العمل ذو
()6
ال�صلة لأحد الطرفني موجود ًا يف دولة �أعلنت حت ُّفظها مبوجب املادة ،96
()7
ولكن هناك �آراء خمتلفة ب�ش�أن الآثار الإ�ضافية لذلك التح ُّفظ.
جمرد وجود مكان عمل �أحد الأطراف
ويذهب �أحد الآراء �إىل � َّأن َّ
يف دولة �أعلنت حت ُّفظ ًا مبوجب املادة  96ال ي�ضع بال�ضرورة ال�شروط
ال�شكلية لتلك الدولة مو�ضع التنفيذ؛( )8وبد ًال من ذلك� ،ستعتمد ال�شروط
ال�شكلية املنطبقة� ،إن وجدت ،على قواعد القانون الدويل اخلا�ص
للمحكمة .ويف �إطار هذا النهج� )9(،إذا كانت قواعد القانون الدويل
اخلا�ص تف�ضي �إىل تطبيق قانون دولة �أعلنت حت ُّفظ ًا مبوجب املادة 96
ف� َّإن ال�شروط ال�شكلية لتلك الدولة �ستنطبق؛ ومن ناحية �أخرى،
فحيثما يكون قانون دولة متعاقدة مل تعلن حت ُّفظ ًا مبوجب املادة  96هو
التحرر من ال�شروط ال�شكلية الواردة يف
املنطبق ،ي�سري مفعول قاعدة
ُّ
املادة َّ � )10(.11أما الر�أي املخالف فهو �أنه �إذا كان مكان العمل ذو ال�صلة
لأحد الطرفني واقع ًا يف دولة �أعلنت حت ُّفظ ًا مبوجب املادة  96فتنطبق
()11
�شروط الكتابة.

احلوا�شي
()1لالطِّ الع على هذا القول ،ولكن بالرجوع �إىل م�شاريع الأحكام الواردة يف م�شروع االتفاقية لعام  ،1978انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا،
� ١٠آذار/مار�س –  ١١ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحة .50
()2انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س –  ١١ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة
للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحتان  51و" :52وملا كان ا�شرتاط الكتابة فيما يتع َّلق بامل�سائل املذكورة يف املادة [ 11املناظرة مل�شروع املادة  12يف
االتفاقية] ُيعترب من امل�سائل اخلا�صة بال�سيا�سة العامة يف بع�ض الدول ،ف� َّإن املبد�أ العام املتعلق ب�إرادة الطرفني ال ينطبق على هذه املادة .وتبع ًا لذلك ،ال يجوز للطرفني تغيري حكم
املادة [ 11املناظرة مل�شروع املادة  12يف االتفاقية] �أو التقليل من �أثره".
()3حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٥١حمكمة بادوفا� ،إيطاليا ١١ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٢حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا،
 ٦ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]٢٠٠١متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.fr :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٣حمكمة الواليات املتحدة للمنطقة ال�شمالية من كاليفورنيا ،الواليات
تن�ص �صراح ًة على � َّأن املادة  – 12وكذلك الأحكام اخلتامية من
املتحدة ٢٧ ،متوز/يوليه ]٢٠٠١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ُّ ،]2000
الن�ص الكامل للقرار).
االتفاقية – ال ميكن اخلروج عنها (انظر َّ

				

اجلزء الأول -نطاق التطبيق و�أحكام عامة	

75

()4انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س –  ١١ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة
للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحة .51
()5لالطِّ الع على �إ�شارة يف ال�سوابق الق�ضائية �إىل هذا املبد�أ ،انظر حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg-online.ch؛ حمكمة النق�ض� ،إيطاليا� ١٦ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٧يونيلك�س؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة النق�ض� ،إيطاليا ١٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة املحلية يف بامبريغ،
�أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ١٧ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا ٢٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٠يونيلك�س.
()6انظر حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()7لالطِّ الع على عر�ض عام للآراء املت�ضاربة ،انظر حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت
على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()8حمكمة روتردام ،هولندا ١٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()9انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة روتردام ،هولندا ١٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()10حمكمة روتردام ،هولندا ١٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،هولندا 7 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ،١٩٩٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Fovárosi Biróság[ ٥٢هنغاريا� ٢٤ ،آذار/مار�س .]١٩٩٢
()11حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي ،الواليات املتحدة ٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٩ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل
التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم العليا يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
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املادة 13
َ
الر�سائل الربقية والتلك�س.
م�صطلح "كتابة" ،يف حكم هذه االتفاقية،
ي�شمل
ُ

نظرة جمملة

التطبيق

 -1الهدف من املادة  13من االتفاقية ،التي ت�ستند �إىل املادة ( )3( 1ز)
من اتفاقية الأون�سيرتال املتعلِّقة بفرتة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع،
هو �ضمان �أن تعامل املرا�سالت التي ت َّتخذ �شكل برقية �أو تلك�س باعتبارها
"كتابات" )1(،ولذلك ميكن �أن تفي (يف �شكلها هذا) بال�شروط ال�شكلية
ال�سارية املفعول� ،إن وجدت )2(.وذهبت �إحدى املحاكم(� )3إىل � َّأن تعريف
عبارة "كتابة" يف �إطار املادة  13مرن مبا يكفي لي�شمل �أي�ض ًا الربيد
الإلكرتوين وو�سائل االت�صال الإلكرتونية الأخرى.
 -2وذهبت �إحدى املحاكم �إىل �أنه حيثما ي َّتفق الطرفان بنف�سيهما
على ما ينبغي �أن ُيفهم من عبارة "كتابة" ف� َّإن التعريف امل َّتفق عليه
يعلو )4(.وقالت نف�س املحكمة �أي�ض ًا �إنه ،من �أجل تف�سري اتفاق الطرفني
املبينة يف املادة  8من
ب�ش�أن
ال�شكل ،ينبغي اللجوء �إىل معايري التف�سري َّ
()5
االتفاقية.

 -3نادر ًا ما حدث اللجوء �إىل هذا احلكم يف ال�سوابق الق�ضائية .وقد
قالت �إحدى املحاكم ،لدى اتخاذ قرار ب�ش�أن ما �إذا كان ا�ستخدام الفاك�س
لإبطال عقد �إيجار يفي ب�شرط الكتابة الوارد يف القانون الوطني املنطبق،
�إنه لو كانت االتفاقية حتكم امل�س�ألة الع ُترب الفاك�س كافي ًا ا�ستناد ًا �إىل
املادة 13؛ لكن املحكمة ر�أت �أي�ض ًا � َّأن املادة  13ال تنطبق �إ َّال على عقود
تو�سع بالقيا�س لت�شمل الإيجارات �أو غريها من
البيع الدويل ،وال ينبغي �أن(ُّ )6
العقود غري املتعلِّقة بالبيع .و�أ َّكدت املحكمة نف�سها جم َّدد ًا يف وقت الحق
تطبق بالقيا�س ،معلِّل ًة
وجهة نظرها التي مفادها � َّأن املادة  13ينبغي �أ َّال َّ
تف�سر
أن
�
يجب
اال�ستثناءات
ذلك بكون احلكم يحتوي على ا�ستثناء و� َّأن
َّ
()7
تقييديا.
تف�سري ًا
ًّ
 -4وقالت حمكمة �أخرى(� )8إنه حيثما يكون الطرفان قد ا َّتفقا على
� َّأن عقدهما يجب �أن يكون مكتوباًُ ،ي�ستوفى هذا ال�شرط حيثما يفي العقد
بتعريف عبارة "كتابة" الوارد يف املادة  .13وقالت املحكمة �أي�ض ًا �إنه حيثما
ي َّتفق الطرفان على �شرط كتابة ،ي�شكِّل ذلك ال�شرط �شرط �صحة ولي�س
�شرط ًا لغر�ض وحيد هو �إثبات العقد.

احلوا�شي
()1لالطِّ الع على �إ�شارة �إىل ن�ص املادة  13من االتفاقية ،انظر املحكمة املحلية يف كومارنو� ،سلوفاكيا� ٢٤ ،شباط/فرباير .www.cisg.law.pace.edu ،٢٠٠٩
()2انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1083هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة والتبادل التجاري يف �أوكرانيا� ،أوكرانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]٢٠٠٢ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تتع َّلق بر�سالة �أُر�سلت بالفاك�س)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٨ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥ترجمـة بالإنكليزية متاحة يف الإنتـرنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تتعـ َّلق بر�سائل �أُر�سلت بالتلك�س).
()3املحكمة العليا ،م�صر ١١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()4حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ١٨ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()5املرجع نف�سه.
()6انظر املحكمة العليا ،النم�سا ٢ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٣يونيلك�س.
()7املحكمة العليا ،النم�سا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٧متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.at :
()8حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg-online.ch :

اجلزء الثاين

تكوين العقد

نظرة جمملة

للقانون الدويل اخلا�ص .ويرف�ض �أحد القرارات �صراحة �إجراء حتليل
ويطبق بد ًال من ذلك املبادئ التي ي�ستند �إليها
للقانون الدويل اخلا�صِّ ،
()12
اجلزء الثاين من االتفاقية.
وتطبق ع َّد ُة قرارات اجلز َء الثاين ،دون
ِّ
�إجراء حتليل ،على العقد بني طرف يوجد مكان عمله يف دولة متعاقدة
�أ�صدرت �إعالن ًا وطرف �آخر يوجد مكان عمله يف دولة متعاقدة مل ت�صدر
�إعالناً )13(.مل تقم �إحدى املحاكم ب�إجراء حتليل لأثر املادة  92نظر ًا لعدم
()14
وجود نزاع ب�ش�أن ما �إذا كان العقد قد �أُبرم.
 -4ويجوز لدولتني متعاقدتني �أو �أكرث لديها نف�س القواعد القانونية
�أو قواعد قانونية توجد بينها �صلة وثيقة ب�ش�أن م�سائل البيع �أن تعلن � َّأن
االتفاقية ال تنطبق على عقود البيع �أو على تكوينها حيثما يكون حم ُّل عمل
الطرفني واقع ًا يف هذه الدول (املادة  .))1( 94ويجوز �أي�ض ًا �أن ت�صدر
دولة متعاقدة مثل هذا الإعالن �إذا كانت لديها نف�س القواعد القانونية
املوجودة يف دولة غري متعاقدة �أو قواعد قانونية ت َّت�صلُ بها ات�صا ًال وثيق ًا
(املادة  .))2( 94ويجوز ملثل هذه الدولة غري املتعاقدة �أن تعلن ،عندما
ت�صبح دولة متعاقدةَّ � ،أن االتفاقية �ستبقى غري منطبقة على (تكوين)
عقود البيع مع �أ�شخا�ص يف الدولة املتعاقدة التي �سبق �أن �أ�صدرت �إعالن ًا
(املادة  .))3( 94وقد �أ�صدرت الدامنرك وفنلندا وال�سويد والرنويج
�إعالنات تفيد ب� َّأن االتفاقية  -مبا يف ذلك القواعد الواردة فيها ب�ش�أن
تكوين العقود  -ال تنطبق فيما يتع َّلق بالعقود املربمة بني �أطراف موجودة
يف تلك الدول �أو يف �آي�سلندا .وعندما �أ�صبحت �آي�سلندا دولة متعاقدة،
�أ�صدرت �إعالن ًا ب�أنها �ستوا�صل هذا الرتتيب.

ين�ص اجلزء الثاين من اتفاقية البيع على قواعد لتكوين عقد البيع
-1
ُّ
الدويل .وترد يف املادة �( 100أ) �شروط التوقيت اخلا�صة بتطبيق هذه
القواعد .ومبوجب قواعد اجلزء الثاينُ ،يربم العقد عندما ي�صبح قبول
الإيجاب (العر�ض) نافذ ًا (املادة  .)23وتتناول املواد الأربع الأوىل من
اجلزء الثاين (املواد  )17-14الإيجاب ،يف حني تعالج املواد اخلم�س التي
تليها ( )22-18القبول .وتتناول املادتان الأخريتان (املادتان  23و)24
الوقت الذي يربم فيه العقد ومتى يعترب � َّأن اخلطاب قد "و�صل" �إىل
َ
املخاطب ،على التوايل .وقد و�صفت �إحدى املحاكم هذه الأحكام ب�أنها
قويا لإنفاذ
جت�سد "نهج ًا مت�ساه ًال ب�ش�أن تكوين العقد وتف�سريه ،وتف�ضي ًال ًّ
ِّ
()1
االلتزامات والأقوال التي يعتمد عليها الآخرون عاد ًة يف ال�صناعة املعنية".
و�أ َّكدت حمكمة �أخرى � َّأن �أحكام اتفاقية البيع ب�ش�أن تكوين العقد متوافقة
()2
مع مبادئ التعاقد املقبولة عموماً.
منوذج الإيجاب-القبول الوارد يف اجلزء
طبقت ع َّد ُة قرارات
َ
 -2وقد َّ
()3
الثاين على اقرتاحات ترمي �إىل تعديل عقد البيع (املادة � )29أو
()4
اقرتاحات ترمي �إىل ف�سخ العقد.
وميزت ع َّدة قرارات بني �إبرام عقد
َّ
()5
البيع واالتفاق على التحكيم يف النزاعات النا�شئة يف �إطار ذلك العقد
�أو ال�شرط املتعلق باختيار املحكمة )6(.غري � َّأن بع�ض القرارات �أ َّكدت � َّأن
اتفاقية البيع حتكم امل�س�ألة املو�ضوعية اخلا�صة بتكوين العقد ،مبا يف ذلك
ما �إذا كان ال�شرط املتعلق باختيار املحكمة �أو اتفاق التحكيم جزء ًا من
اتفاق الطرفني )7(.ولهذا ال�سببَّ ،مت تطبيق املادة  29من اتفاقية البيع
للبت يف �إدراج
—وبالتايل �أي�ض ًا القواعد املتعلِّقة بالإيجاب والقبول— ِّ
()8
ال�شرط املتعلق باختيار املحكمة �أو �شرط التحكيم بعد �إبرام العقد.
وعالوة على ذلك ،ذهبت بع�ض القرارات �إىل � َّأن القرار ب�ش�أن ما �إذا
كانت �شروط اختيار املحكمة جزء ًا من العقد �سيكون واحد ًا �سواء يف �إطار
()9
اتفاقية البيع �أو يف �إطار الئحتها اخلا�صة.

ح�صرية اجلزء الثاين
ين�ص اجلزء
-5
ين�ص اجلزء الثاين على قواعد لإبرام العقود .وال ُّ
ُّ
الثاين على � َّأن االمتثال لأحكامه هو الطريقة احل�صرية لإبرام عقد
قابل للإنفاذ حتكمه اتفاقية البيع .وت�سلِّم املادة  55يف اجلزء الثالث
يحدد
من االتفاقية ب� َّأن العقد ميكن �أن ُي َربم �إبرام ًا �صحيح ًا حتى و�إن مل ِّ
ين�ص على طريقة لتحديد الثمن .وقد بحثت
الثمن �صراح ًة �أو �ضمن ًا �أو َّ
ع َّدة �سوابق ق�ضائية عالقة املادة  55باال�شرتاط الوارد يف املادة  14ب� َّأن
ين�ص على
عر�ض �إبرام العقد يجب �أن ِّ
يحدد الثمن �صراح ًة �أو �ضمن ًا �أو �أن َّ
طريقة لتحديد الثمن .انظر النبذتني املتعلقتني باملادتني  14و.55
التو�صل �إىل
ت�صرف الطرفني �أنهما كانا يق�صدان ُّ
 -6وميكن �أن ُيثبت ُّ
ترتيب ملزم لهما حتى و�إن مل يكن اجلزء الثاين هو الذي يحكم� ،أو عندما
يكون من ال�صعب التمييز بني الإيجاب والقبول )15(.ومع ذلك ف� َّإن �إحدى
طبقت
املحاكم ،مع ت�سليمها ب� َّأن فنلندا �أ�صدرت �إعالن ًا مبوجب املادة َّ ،92
املبادئ التي تقوم عليها االتفاقية بد ًال من قانون العقود الوطني ،ووجدت
()16
ت�صرف بائع فنلندي وم�ش ٍرت �أملاين يثبت وجود عقد قابل للإنفاذ.
� َّأن ُّ
و�س َّلمت �إحدى املحاكم ب�أنه� ،إىل جانب القواعد اخلا�صة بالإيجاب

التح ُّفظات امل�سموح بها للدول املتعاقدة

 -3يجوز للدولة املتعاقدة �أن تعلن �أنها لن تلتزم باجلزء الثاين من
اتفاقية البيع (املادة  .)92وقد �أ�صدرت هذا الإعالن الدامنرك وفنلندا
الن�ص،
وال�سويد والرنويج ،و�إن كانت هذه الدول تنظر ،يف وقت كتابة هذا ِّ
يف �سحب حت ُّفظاتها مبوجب املادة ( 92انظر النبذة ب�ش�أن املادة .)92
تطبق غالبية القرارات قواعد القانون
وحيث يكون هذا الإعالن نافذاًِّ ،
الدويل اخلا�ص للمحكمة لتحديد ما �إذا كان الطرفان قد �أبرما عقداً.
وطنيا للعقود (وهو
وميكن �أن يكون القانون الوطني ذو ال�صلة � َّإما قانون ًا ًّ
املطبق هو قانون دولة �أعلنت
ما تكون عليه احلالة �إذا كان القانون الوطني َّ
حت ُّفظاً)(� )10أو االتفاقية (وهو ما يكون عليه احلال �إذا كان القانون الوطني
املطبق هو قانون دولة متعاقدة) )11(.وكثري من القرارات ال ُيجري حتلي ًال
َّ
79
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

تدريجيا ،نتيجة ملفاو�ضات
يتو�صال �إىل اتفاق
ًّ
والقبول ،ميكن للطرفني �أن َّ
(دون وجود �إيجاب وقبول ميكن التمييز بينهما بو�ضوح) ،على �أ�سا�س
()17
مبد�أ حرية الطرفني املن�صو�ص عليه يف املادة  6من اتفاقية البيع.
 -7وقد �س َّلم العديد من القرارات ب� َّأن وعد �أحد الطرفني ميكن
�إنفاذه مبوجب قاعدة القانون الوطني املنطبق املتعلِّقة بالإغالق التعهدي.
بتعهده توريد املواد اخلام
وقررت �إحدى املحاكم � َّأن املو ِّرد يكون ملزم ًا ُّ
َّ
التعهد� ،إىل احل�صول
هذا
على
ا
اعتماد
�سعى،
قد
له
د
ه
املتع
يكون
عندما
ً
َّ
ُّ
على موافقة �إدارية على �صناعة �أدوية غري خا�ضعة لعالمة جتارية وح�صل
عليها )18(.ونظرت حمكمة �أخرى يف ا ِّدعاء مماثل لك َّنها خل�صت �إىل � َّأن
()19
التعهد مل يثبت ق�ضيته.
الطرف الذي ي�سعى �إىل تنفيذ ُّ

�صحة العقد؛
ال�شروط ال�شكلية
 -8يحكم اجلزء الثاين تكوين عقد البيع ،لك َّنه ال يتع َّلق ب�صحة
تن�ص االتفاقية �صراح ًة
العقد �أو ب� ٍّأي من �أحكامه �أو ب� ِّأي عرف ،ما مل َّ
على خالف ذلك (املادة �( 4أ)) .ومن َّثم ف� َّإن القانون الداخلي املنطبق
مبقت�ضى قواعد القانون الدويل اخلا�ص يحكم م�سائل ال�صحة .ووفق ًا
لأحد القرارات ،ال تنظِّ م اتفاقية البيع امل�سائل القانونية املتعلِّقة بعدم
وجود الرتا�ضي ا�ستناد ًا �إىل اخلط�أ �أو الغلط[ )20(.انظر الفقرة  3من
النبذة املتعلِّقة باملادة ].4
وتن�ص االتفاقية �صراحة على �أنه لي�س من ال�ضروري �إبرام عقد
-9
ُّ
البيع كتابة و�أنه ال يخ�ضع ل ِّأي �شروط �أخرى ب�ش�أن ال�شكل (املادة .)11
ين�ص عليها القانون
ومن َّثم متنع املادة  11تطبيق مقت�ضيات ال�شكل التي ُّ
الوطني على �إبرام عقد مبوجب اتفاقية البيع .انظر الفقرتني  1و8
من النبذة ب�ش�أن املادة  .11ويجوز للدولة املتعاقدة �أن تعلن � َّأن هذه
القاعدة ال تنطبق عندما يكون مكان عمل � ِّأي طرف واقع ًا يف تلك الدولة
(املادتان  12و .)96انظر �أي�ض ًا النبذة ب�ش�أن املادة .12
 -10وي�سكت اجلزء الثاين عن احلاجة �إىل "مقابل" �أو "عو�ض"؛ وقد
()21
�أُ ِّكد على � َّأن املقابل لي�س م�شرتط ًا يف اتفاقية البيع.
وقررت �إحدى
َّ
طبقت القانون الوطني مبوجب املادة �( 4أ) من
ال�سوابق الق�ضائية ،حيث َّ
االتفاقيةَّ � ،أن امل�شرتي الذي كان ي�سعى �إىل �إنفاذ عقد ا َّدعى وجود وقائع
()22
كافية لدعم قرار ب�أنه كان هناك "مقابل" عن عقد مزعوم.

�إدراج ال�شروط القيا�سية
تت�ضمن االتفاقية قواعد خا�صة تتناول امل�سائل القانونية التي
 -11ال
َّ
يثريها ا�ستخدام �شروط تعاقدية قيا�سية مع َّدة م�سبق ًا لال�ستخدام العام
واملتكرر .وقد اعتمدت بع�ض الدول املتعاقدة قواعد قانونية خا�صة ب�ش�أن
ِّ
قابلية ال�شروط القيا�سية للإنفاذ )23(.وعلى الرغم من هذه القواعد
أحكام اجلزء الثاين من االتفاقية
تطبق غالبية املحاكم � َ
اخلا�صةِّ ،
والقواعد التف�سريية لالتفاقية الواردة يف املادة  ،8ف�ض ًال عن القواعد
اخلا�صة بالعادات والأعراف الواردة يف املادة  ،9لتحديد ما �إذا كان
الطرفان قد ا َّتفقا على �إدراج ال�شروط القيا�سية يف عقدهما )24(.واعتمد
�أحد القرارات على املبادئ العامة التي ت�ستند �إليها االتفاقية لتقييم
�إدراج ال�شروط العامة )25(.ويخل�ص العديد من هذه القرارات �صراحة
حمل الرجوع �إىل القانون الوطني ب�ش�أن م�س�ألة ما
�إىل � َّأن االتفاقية حت ُّل َّ

			

�إذا كان الطرفان قد ا َّتفقا على �إدراج ال�شروط القيا�سية يف عقدهما.
طبقت ع َّدة حماكم القواعد القانونية الوطنية
وبالرغم من ذلكَّ ،
للبت يف قابلية ال�شروط القيا�سية الواردة يف العقود التي حتكمها
اخلا�صة ِّ
()27
االتفاقية بخالف ذلك للإنفاذ ،يف حني الحظت حماكم عديدة �أخرى
� َّأن ال�شروط القيا�سية تكون واجبة النفاذ � َّإما مبوجب القانون الوطني
و� َّإما مبوجب االتفاقية )28(.غري � َّأن ع َّدة قرارات ت�سلِّم ب� َّأن االتفاقية ال
حتكم ال�صحة املو�ضوعية ل ِّأي �شرط قيا�سي معينَّ  -فهذه م�س�ألة مرتوكة
للقانون الوطني املنطبق عم ًال باملادة �( 4أ) )29(.و َّمت حتليل �شروط غري
متو َّقعة فاع ُتربت م�س�ألة �إدراج �شروط قيا�سية (ولي�ست م�س�ألة حمتوى)
ولذلك ينبغي تقييمها مبوجب املادة  8من اتفاقية البيع باالقرتان مع مبد�أ
()30
النية.
ُح�سن َّ
 -12وتعتمد ع َّدة قرارات على قواعد التف�سري الواردة يف االتفاقية
لتقت�ضي من م�ستخدم ال�شروط القيا�سية �إر�سال ن�سخة من تلك ال�شروط
()31
�إىل الطرف الآخر �أو جعلها متاحة ب�صورة معقولة بطريقة �أخرى.
جمرد �إر�سال مذ َّكرة تبينِّ � َّأن ال�شروط
وي�شري �أحد القرارات �إىل � َّأن َّ
القيا�سية معرو�ضة يف مكان عمل �أحد الطرفني وعلى موقعه يف الإنرتنت
لي�ست كافية لإدراج تلك ال�شروط يف العقد )32(.ويرف�ض �أحد القرارات
�صراحة القول ب� َّأن على الطرف واجب البحث عن ال�شروط القيا�سية التي
النية يف
�أ�شار �إليها الطرف الآخر ،على �أ�سا�س � َّأن ذلك يناق�ض مبد�أ ُح�سن َّ
()33
التجارة الدولية والتزامات الطرفني العامة بالتعاون وتبادل املعلومات.
غري � َّأن قرار ًا �آخر �أ َّكد �أنه ،عندما تكون هناك �إ�شارة وا�ضحة على وجه
خطاب ت�أكيد بتطبيق الأحكام وال�شروط العامة لأحد الطرفني ،يح ُّق
()34
للطرف الآخر �أن يطلب �إر�سال تلك ال�شروط قبل التوقيع على العقد.
وذهب �أحد القرارات �إىل � َّأن �شروط البائع القيا�سية �أُدرجت يف العقد،
ملما بتلك ال�شروط من معامالت الطرفني ال�سابقة
حيث كان امل�شرتي ًّ
()35
وكان البائع قد �أ�شار �إليها �صراحة يف عر�ضه .ويعتمد قرار �آخر على
َ
املخاطب �إ َّال �إذا
املادة  24ليخل�ص �إىل � َّأن ال�شروط القيا�سية ال ‘ت�صل’ �إىل
كانت بلغة م َّتفق عليها بني الطرفني �أو ا�ستخدمها الطرفان يف معامالتهما
املعينة )36(.وال تعطي ع َّدة قرارات �أخرى
ال�سابقة �أو معتادة يف التجارة َّ
مفعو ًال لل�شروط القيا�سية عندما ال تكون مرتجمة �إىل لغة الطرف
الآخر(� )37أو تكون مكتوبة بلغة العقد؛( )38ما عدا ،كما َّمت ت�أكيده يف بع�ض
القرارات ،عندما تكون ال�شروط القيا�سية باللغة الإنكليزية(� )39أو عندما
تقت�ضي الظروف �أن ي�شرتي الطرف ترجمة بنف�سه �أو �أن يطلب تزويده
برتجمة )40(.وي�شري قرار �آخر �إىل "املبد�أ العام" الذي يق�ضي ب� َّأن �أوجه
(.)41
تف�سر �ضد الطرف الذي يعتمد عليها.
الغمو�ض يف ال�شروط القيا�سية َّ
()26

كتب الت�أكيد التجارية
 -13يوجد يف القليل من الدول املتعاقدة عرف جتاري م�س َّلم به يعطي
مفعو ًال لكتاب الت�أكيد الذي ير�سله تاجر �إىل تاجر �آخر ،على الرغم من
�سكوت امل�ستلم .وميكن �أن ُيعترب كتاب الت�أكيد التجاري �إيجاباً� ،أو قبو ًال
يثبت �شروط العقد
ُيربم العقد� ،أو � -إذا كان العقد قد �أُبرم بالفعل ِّ -
متعمدة من قبل املر�سل �أو اعرتا�ض
يف حال عدم وجود بيانات م�ضلِّلة َّ
فوري على ال�شروط )42(.وقد اختلفت املحاكم ب�ش�أن املفعول الذي ينبغي
�أن يعطى لهذه الأعراف عندما تكون ال�صفقة حمكومة باالتفاقية .فقد
رف�ضت ع َّدة قرارات �إعطاء مفعول لعرف جتاري حملي كان �سيعطي
دوليا )43(.غري � َّأن �إحدى املحاكم
مفعو ًال لكتاب الت�أكيد ،ل َّأن العرف مل يكن ًّ
()44
قررت ،دون �أن حتلِّل نطاق العرف التجاريَّ � ،أن امل�ستلم ملزم ،و�أعطت
َّ

				

		

اجلزء الثاين -تكوين العقد	

حمكمة �أخرى مفعو ًال للعرف ،مبوجب الفقرتني ( )1و( )2من املادة ،9
عندما كان مكان عمل كل من البائع وامل�شرتي يف والية ق�ضائية تعرتف
()46
بذلك العرف )45(،وعندما كان القانون املنطبق يعرتف به.
وطبقت
َّ
لتقرر � َّأن م�ستلم
حمكمة �أخرى �أحكام االتفاقية املتعلِّقة بتكوين العقود ِّ
كتاب الت�أكيد قبل �شروطه بقبول الب�ضائع )47(.وخل�صت حمكمة �أخرى
يت�ضمن ال�شروط
�إىل � َّأن االتفاقية ت�سكت عن مفعول كتاب الت�أكيد الذي َّ
لتحدد ما �إذا كانت
طبقت املحكمة القانون الوطني ِّ
القيا�سية؛ ولذلك َّ
()48
ال�شروط القيا�سية منطبقة .وحتى يف حالة عدم �إعطاء مفعول كامل
لكتاب الت�أكيد ،ميكن �أن يكون الكتاب ذا �صلة بتقييم الأد َّلة على ق�صد
(.)49
الطرفني.
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الت�صرف
تف�سري البيانات �أو
ُّ

يقدم اقرتاح ًا لإبرام عقد �أو �أن َيقبل هذا
 -14ميكن لل�شخ�ص �أن ِّ
وتطبق
ت�صرف (املادتان  )1(14وِّ .))1( 18
االقرتاح عن طريق قول �أو ُّ
أحكام املادة  8على تف�سري �أقوال الطرف �أو � ِّأي
ع َّد ُة �سوابق ق�ضائية � َ
()50
ت�صرف �آخر �صادر عنه قبل �إبرام العقد.
ُّ
حتدد الطرف الذي يقرتح �إبرام
 -15وتعينَّ على ع َّدة حماكم �أن ِّ
عقد حتكمه االتفاقية .وقد فعلت ذلك عادة بتف�سري �أقوال الطرفني �أو
ت�صرفاتهما وفق ًا للمادة  8من االتفاقية )51(.وميكن �أن تن�ش�أ هذه امل�س�ألة
ُّ
ً
وكيل
يقوم
عندما
ا
�أي�ض
بالت�صرف بالنيابة عن الأ�صيلَّ � )52(.أما حتديد ما
ُّ
�إذا كان يح ُّق لل�شخ�ص رفع دعوى قانونية لإنفاذ االلتزامات التعاقدية فهو
(.)53
م�س�ألة قائمة بذاتها.
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(( Turku Hovioikeus)10حمكمة اال�ستئناف) ،فنلندا ١٢ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :معاملة بني بائع فنلندي
وم�شرت �أملاين؛ ينطبق القانون الفنلندي)؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Fovárosi Biróság[ ١٤٣هنغاريا � ٢١أيار/مايو ( ]1996معاملة بني بائع �سويدي وم�شرت هنغاري؛ ينطبق
القانون ال�سويدي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا ٢٧ ،متوز/يوليه  ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
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( www.cisg.law.pace.eduمعاملة بني بائع دامنركي وم�شرت �أملاين؛ ينطبق القانون الدامنركي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٩٩هيئة حتكيم َّ
نوفمرب ( ٢٠٠٠م�شرت كندي وبائع دامنركي ،قانون العقود املنطبق هو قانون بلد البائع� ،أي الدامنرك) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة
�إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٢٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]1998معاملة بني بائع �سويدي وم�شرت من الواليات املتحدة؛ رغم � َّأن من �ش�أن قانون الوالية التابعة للواليات املتحدة
�أن ينطبق على تكوين العقد ،كانت امل�س�ألة املطروحة على املحكمة هي ما �إذا كانت القاعدة الوطنية ب�ش�أن ال�شهادة ال�شفوية ت�ستبعد ال�شهادة وما �إذا كانت املادة  – )3( 8يف
اجلزء الأول ُ -تبطل تلك القاعدة)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي ،الواليات املتحدة ١٥ ،حزيران/يونيه  ،)Valero Marketing v. Greeni Oy( ٢٠٠٥ترجمة
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املحكمة ال�شعبية املتو�سطة التابعة لغرفة االقت�صاد يف ت�شان�شا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،١٩٩٥ ،يونيلك�س (مفاو�ضات بني بائع �صيني وم�شرت �سويدي)؛ ق�ضية كالوت رقم ١٢١
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ٤ ،آذار/مار�س  ،]١٩٩٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مفاو�ضات
بني بائع �أملاين وم�شرت �سويدي).
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ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠١املحكمة املحلية يف الوفني يف كانتون برين� ،سوي�سرا� ٧ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٣عقد بني بائع فنلندي وم�شرت �أملاين) (انظر َّ
انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم  ،Hjesteret[ 998الدامنرك� ١٥ ،شباط/فرباير �( ]٢٠٠١صفقة بني بائع �إيطايل وم�شرت دامنركي؛ م�س�ألة ما �إذا كانت املحكمة خمت�صة ُ�س ِّويت
بالرجوع �إىل املادة .)31
()15حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حتلِّل يف �إطار اجلزء
الثاين حال ًة تبادل فيها الطرفان �أنواع ًا خمتلفة من الإعالنات).
()16كالوت رقم [ ١٣٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س  ]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()17ق�ضية كالوت رقم [ ١٠١٧حمكمة اال�ستئناف يف غان� ١٥ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ا َّتفق
تو�صل �إليها
الطرفان على ع َّدة م�سائل مهمة تتع َّلق بالعقد املتو َّقع ،وذلك يف خطاب نوايا اعتربته املحكمة اتفاق ًا من حيث املبد�أ مينع الطرفني من الرتاجع ب�ش�أن النقاط التي َّ
االتفاق بالفعل و ُيلزمهما مبوا�صلة التفاو�ض على الأحكام العالقة).
()18حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ( 2002 Westlaw 1933881, 2002 US Dist. LEXIS 15442 ،٢٠٠٢قبلت � َّأن
يعول عليه
التعهدي عندما زعمت �أنه حدث �إخالف "( )1وعد وا�ضح وحم َّدد ،و(َّ � )2أن الوعد ُقطع بتو ُّقع �أن ِّ
ن�صت على �سبب قابل للإنفاذ التخاذ �إجراء من �أجل الإغالق ُّ
املطالبة َّ
الواقع،
يف
الوعد
على
ل
عو
الوعد
ي
ق
متل
أن
�
و()3
الوعد،
متل ِّقي
مت�صرف ًا مبعقولية ،و(َّ � )4أن متل ِّقي الوعد �أ�صيب ب�ضرر حم َّدد وكبري نتيجة لذلك التعويل").
ِّ
َّ
َّ
ِّ
()19
ق�ضية كالوت رقم  ،Fovárosi Biróság[ ١٧٣هنغاريا ١٧ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :النظر
مت�صرف ًا مبعقولية).
يف ا ِّدعاء ب�أنه كان هناك �إخالف بالوعد ،كان من �ش�أنه �أن يكون قاب ًال للإنفاذ لو كان الوعد قد ح َّفز الطرف الآخر على تغيري موقفه تعوي ًال على الوعد،
ِّ
()20هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ٢٠٠٠ ،قرار التحكيم رقم  ،)٢٠٠٤( 108 ،Yearbook Commercial Arbitration ٢٩ ،)١٠٣٢٩متاحة يف الإنرتنت على
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :التوقيع على عقد عن طريق اخلط�أ فيما يتع َّلق بب�ضائع ُيعتزم بيعها)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غراف ،النم�سا� ٢٤ ،شباط/فرباير
 ،١٩٩٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :م�س�ألة املوافقة الداخلية مرتوكة للقانون الوطني).
()21حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية ،الواليات املتحدة ٢٥ ،متوز/يوليه ،)Norfolk Southern Railway Company v. Power Source Supply. Inc.( ٢٠٠٨
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :التعويل على املادة .))1( 29
()22حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٠ ،أيار/مايو  236 ،201 ،Federal Supplement (2nd Series)( ٢٠٠٢و 283وما يلي ذلك)
(تقتب�س تعريف العو�ض ب�أنه "تبادل وعود �أو تبادل �أداء نتيجة لتفاو�ض").
()23انظر ،مثالً ،القانون الأملاين )[ Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBGقانون ال�شروط التعاقدية غري العادلة].
()24محكمة اال�ستئناف الإقليمية في ناومبورغ� ،ألمانيا� 13 ،شباط/فبراير  CISG-online No. 2455 ،158 ،2013 ،Internationales Handelsrecht ،2013؛ محكمة الواليات
المتحدة لمنطقة كاليفورنيا ال�شرقية 21 ،كانون الثاني/يناير  ،)Golden Valley Grape Juice and Wine, LLC v. Centrisys Corporation( 2010متاحة في الإنترنت
على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :العر�ض المق َّدم بوا�سطة البريد الإلكتروني مع مرفق يحتوي على ال�شروط العامة يعتبر جزء ًا من العر�ض)؛ ق�ضية كالوت رقم ٥٤١
الن�ص الكامل للقرار) (الموافقة على حجج محكمة اال�ستئناف الأدنى)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٤٥المحكمة
[المحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاني/يناير ( ]٢٠٠٢انظر َّ
االتحادية� ،ألمانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]٢٠٠١أي�ض ًا في  ٣٧٠ ،٢٠٠١ ،Neue Juristische Wochenschriftوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٢محكمة اال�ستئناف
الإقليمية في ناومبورغ� ،ألمانيا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]1999ال�شروط القيا�سية في قبول مزعوم)؛ المحكمة الجزئية في هيرتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،١٩٩٨
يونيلك�س (في عالقة جارية ،الم�شتري لي�س ملزم ًا ب�شروط البائع العامة المع َّدلة ،ل َّأن البائع لم ُيبلغ الم�شتري بالتعديل)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٢محكمة اال�ستئناف في الواليات
المتحدة (الدائرة الحادية ع�شرة) ،الواليات المتحدة ٢٩ ،حزيران/يونيه ( ]1998ال�شروط القيا�سية المدرجة على ظهر ا�ستمارة البائع غير نافذة �إذا كان الطرفان كالهما
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٢محكمة اال�ستئناف الإقليمية في ت�سفايبروكين� ،ألمانيا� ٣١ ،آذار/مار�س
يعلمان � َّأن الم�شتري لم يق�صد �إدراجها في عقده) (انظر َّ
للبت فيما �إذا كانت ال�شروط القيا�سية مدرجة في العقد)؛ محكمة اال�ستئناف الإقليمية في ميونيخ� ،ألمانيا ١٤ ،كانون الثاني/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة
( ]١٩٩٨تطبيق المادة ِّ 8
للبت في �إدراج ال�شروط القيا�سية في العقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٥٠المحكمة العليا،
بالإنكليزية متاحة في الإنترنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تطبيق المادة ِّ 8
النم�سا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة في الإنترنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :النظر في المادة  9من اتفاقية البيع لإدراج ال�شروط القيا�سية
في عر�ض)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٤المحكمة العليا ،النم�سا ١٧ ،كانون الأول/دي�سمبر  ،]٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة في الإنترنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(يتو َّقف �إدراج ال�شروط القيا�سية على ما �إذا كانت َّنية تطبيق ال�شروط القيا�سية على العقد معلومة للطرف الآخر �أو كان ينبغي �أن تكون معلومة له .ويتو َّقف ذلك على ظروف الحالة
المعينة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢محكمة اال�ستئناف الإقليمية في ميونيخ� ،ألمانيا� ١١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٨قبل الم�شتري ،ب�أدائه العقد� ،شروط البائع القيا�سية التي ع َّدلت
َّ
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الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٥محكمة مقاطعة هايلبرون� ،ألمانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمبر ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦المحكمة العليا،
عر�ض الم�شتري) (انظر َّ
النم�سا� ٦ ،شباط/فبراير  ،]١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة في الإنترنت على العنوان( )www.cisg.law.pace.edu( :الم�شتري لم يوافق على "اتفاق �إطاري" �صاغه البائع ليحكم
البيوع التالية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٣محكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا ١٣ ،كانون الأول/دي�سمبر ( ]١٩٩٥ال�شرط القيا�سي الوارد على ظهر اال�ستمارة لي�س ملزم ًا للمتل ِّقي)]؛
الحد من الم�س�ؤولية مقبو ًال
محكمة اال�ستئناف في باري�س ،فرن�سا ٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة على العنوان( www.cisg-france.org :ال ُيعتبر �شرط ِّ
بتطبيق المادة )18؛ المحكمة التجارية في نيفيل ،بلجيكا� ١٩ ،أيلول�/سبتمبر  ،١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة في الإنترنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كان ينبغي
تت�ضمن ال�شروط القيا�سية)؛ محكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية ،الأرجنتين ١٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٣يونيلك�س (قبل الطرف
للم�شتري �أن يكون على علم ب� َّأن عرو�ض البائع َّ
الآخر ال�شروط القيا�سية الواردة على ظهر فاتورة "مبدئية" عندما اعتر�ض المتل ِّقي على جزء واحد من الفاتورة ولكن لم يعتر�ض على ال�شروط القيا�سية)؛ ق�ضية كالوت رقم 1189
[محكمة روفيريتو� ،إيطاليا ٢١ ،ت�شرين الثاني/نوفمبر ( ]٢٠٠٧بموجب اتفاقية البيع ،تعتبر ال�شروط القيا�سية مدرجة في العقد �إدراج ًا �صحيح ًا �إذا كانت مطبوعة على ظهر
تت�ضمن االقتراح� ،شريطة �أن ي�شير وجه تلك الوثيقة �إ�شارة �صريحة �إلى تلك ال�شروط)؛ المحكمة الجزئية في �أم�ستردام روتردام ،هولندا ١٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،١٩٩٩
وثيقة َّ
مجرد طباعة الأحكام وال�شروط القيا�سية على ظهر الفاتورة ،مع الإ�شارة �إليها على
ترجمة بالإنكليزية متاحة في الإنترنت على العنوانُّ www.cisg.law.pace.edu :
(تن�ص على � َّأن َّ
وجه الفاتورة ،لي�س كافياً ،لأنه لم يكن هناك قبول)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢١محكمة اال�ستئناف الإقليمية في كالرزروهي� ،ألمانيا ٢٠ ،تموز/يوليه  ،]٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
متاحة في الإنترنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :إدراج ال�شروط القيا�سية محكوم باتفاقية البيع وم�شمول بالعقد ل َّأن تلك الأحكام وال�شروط كانت مطبوعة على ظهر
ا�ستمارات الطلب (باللغة الألمانية �أي�ضا) ،وكل منها مع �إ�شارة وا�ضحة �إليه على وجه اال�ستمارات)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٢محكمة اال�ستئناف الإقليمية في دو�سلدورف� ،ألمانيا،
مقدم
يتعرف على َّنية ِّ
 ٣٠كانون الثاني/يناير  ،]٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ا�شتراط اتفاقية البيع �أن يكون بو�سع الطرف المتل ِّقي �أن َّ
الن�ص الكامل للقرار) انظر �أي�ض ًا المحكمة التجارية في ها�سيلت ،بلجيكا 18 ،ت�شرين
العر�ض �إدراج ال�شروط القيا�سية في العقد لم َّ
يتم الوفاء به في الحالة مو�ضع النظر) (انظر َّ
ت�صرف من طرف واحد ولم يوافق عليه الم�شتري)؛ ق�ضية كالوت رقم ٨٢٧
هي
الب�ضائع
مع
المر�سلة
الفاتورة
في
الواردة
القيا�سية
الأول�/أكتوبر  ،1995يونيلك�س (�شروط البائع
ُّ
[محكمة هيرتوغينبو�ش ،هولندا� ٢٩ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة في الإنترنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦١٧محكمة الواليات
المتحدة للمنطقة ال�شمالية من كاليفورنيا ،الواليات المتحدة ٣٠ ،كانون الثاني/يناير  ،)Supermicro Computer v. Digitechnic( ،٢٠٠١متاحة في الإنترنت على العنوان:
َ
المخاطب �أن يبرهن �أنه لم يكن له علم به ،ل َّأن اتفاقية البيع تق�ضي با َّتباع نهج "التطابق التام"
( www.cisg.law.pace.eduتقرر �أن �شرط تنازل قد ال يكون �صحيح ًا �إذا ا�ستطاع
تتحرى عن الق�صد الذاتي للطرفين) .خالف ًا لذلك ،المحكمة الجزئية في �آرنهيم ،هولندا� ١٧ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة
ب�ش�أن المفاو�ضات على العقود ،وهو نهج يتيح للمحكمة �أن َّ
فيتعين �أن يجاب عن الم�س�ألة
العامة،
ال�شروط
تطبيق
تتناول
ال
البيع
اتفاقية
من
المذكورة
أحكام
ل
ا
أن
�
(بما
www.cisg.law.pace.edu
بالإنكليزية متاحة في الإنترنت على العنوان:
َّ
َّ
في �إطار القانون المنطبق بمقت�ضى القانون الدولي الخا�ص (المادة  )2( 7من اتفاقية البيع)) .لالطِّ الع على تحليل لأثر ال�شروط المت�ضاربة عندما ي�ستخدم كل من الطرفين
ي�سمى "معركة اال�ستمارات") ،انظر التعليق على المادة .19
�شروط ًا قيا�سي ًة (ما َّ
()25حمكمة بريدا ،هولندا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٨يونيلك�س (مبوجب املواد  8و 9وَّ ،)1( 18مت قبول الفاتورة املحتوية على ال�شروط العامة عندما دفع امل�شرتي الثمن).
()26ق�ضية كالوت رقم [ ٤٤٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]٢٠٠١أي�ض ًا يف  ٣٧٠ ،٢٠٠١ ،Neue Juristische Wochenschriftوما يلي ذلك؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٣٤٥حمكمة منطقة هايلربون� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٧؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢توافق
الن�ص الكامل للقرار)؛
طبقت �أحكام االتفاقية
ح�صريا لدى ِّ
ًّ
على حجج حمكمة اال�ستئناف الأدنى التي َّ
البت فيما �إذا كانت �شروط البائع القيا�سية مدرجة يف العقد) (انظر َّ
�سيما
وال
البيع،
(اتفاقية
www.cisg.law.pace.edu
العنوان:
على
إنرتنت
ل
ا
يف
متاحة
إنكليزية
ل
با
ترجمة
،٢٠٠٣
متوز/يوليه
٢٥
أملانيا،
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،
َّ
ح�صريا �إدراج ال�شروط التجارية القيا�سية يف العقد)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا ٢٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية
املواد  14و 8و 9منها ،حتكم
ًّ
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف الند�شوت� ،أملانيا ١٢ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()27ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة
www.cisg.law.pace.edu
ِّ
(تطبق القانون الأملاين باعتباره القانون املنطبق مبقت�ضى قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة) (انظر َّ
(تطبق القانون الإيطايل باعتباره القانون املنطبق مبقت�ضى قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة)؛
يونيلك�س
،١٩٩٦
أبريل
�
ني�سان/
١٧
أملانيا،
منطقة دوي�سبورغ� ،
ِّ
(تطبق القانون الأملاين باعتباره القانون املنطبق مبقت�ضى قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة)؛
يونيلك�س
،١٩٩٥
أيار/مايو
�
٢٩
أملانيا،
�
ميونيخ،
حمكمة منطقة
ِّ
(تطبق القانون الأملاين باعتباره القانون املنطبق مبقت�ضى قواعد القانون الدويل اخلا�ص
يونيلك�س
،١٩٩٥
الثاين/يناير
كانون
٢٤
بلجيكا،
ها�سيلت،
يف
التجارية
املحكمة
ِّ
للمحكمة).
()28ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براون�شفايغ� ،أملانيا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]١٩٩٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا،
( www.cisg.law.pace.eduال�شروط العامة نافذة مبوجب القانون الوطني املنطبق واالتفاقية على ال�سواء) (انظر َّ
 ٢٤ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٦يونيلك�س (ال�شروط العامة نافذة مبوجب القانون الوطني املنطبق واالتفاقية على ال�سواء).
يحددها القانون الوطني رهنا ب�شرط مفاده � َّأن � َّأي خروج
()29ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٨املحكمة العليا ،النم�سا� ٧ ،أيلول�/سبتمرب �( ]٢٠٠٠صحة ال�شروط القيا�سية ِّ
عن املبادئ الأ�سا�سية لالتفاقية يكون بال مفعول حتى �إذا كان �صحيح ًا مبوجب القانون الوطني املنطبق)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
يحدد �صحة �شرط �إعفاء وارد يف ال�شروط القيا�سية)؛ ق�ضية كالوت رقم 3٤5
ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س ( ]1998القانون الوطني ،ولي�س االتفاقية ،هو الذي ِّ
[حمكمة مقاطعة هايلربون� ،أملانيا� 15 ،أيلول�/سبتمرب ( ]1997القانون الوطني يحكم �صحة �شرط قيا�سي يح ُّد من امل�س�ؤولية)؛ حمكمة الواليات املتحدة ،وا�شنطن ،الواليات
املتحدة ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،)Barbara Berry, S.A. de C.V. v. Ken M. Spooner Farms, Inc.( ٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
وتن�ص �أي�ض ًا
(تقرر � َّأن �صحة �شرط التنازل ال حتكمها اتفاقية البيع ،م�ست�شهدة باملادة  ،4واع ُترب ال�شرط �صحيح ًا مبوجب القانون الوطني؛
ِّ
ُّ
يتم االعرتا�ض عليها يف الوقت املنا�سب)؛ حمكمة الواليات
على � َّأن االتفاقات ال�شفوية التي يليها ت�أكيد خطي يحتوي على �شروط �إ�ضافية تكون ملزم ًة مبوجب اتفاقية البيع ما مل َّ
املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية ،الواليات املتحدة ٢٥ ،متوز/يوليه  ٢٠٠٨؛( ،)Norfolk Southern Railway Company v. Power Source Supply. Inc.ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تعتمد على املادة )1( 29؛ اع ُترب � َّأن �صحة �شرط تنازل يحكمها مبقت�ضى املادة �( 4أ) القانون الوطني ،الذي اع ُترب
التنازل �صحيح ًا مبقت�ضاه)؛ املحكمة اجلزئية يف نوردهورن� ،أملانيا ١٤ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(ال�شروط القيا�سية الواردة على ظهر اال�ستمارة مدرجة يف العقد ،ولكن �صحة ال�شروط حت َّدد مبوجب القانون الوطني)؛ املحكمة املحلية يف الند�شوت� ،أملانيا ١٢ ،حزيران/
يونيه  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :إدراج ال�شروط القيا�سية حتكمه اتفاقية البيع ،ولكن حمتوى ال�شروط القيا�سية
يتم تقييمه وفق ًا للقانون الوطني (املادة  .))4بنف�س املفاد :حمكمة منطقة نويرباندينبورغ� ،أملانيا� ٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
ُّ
يتم �صدور الفواتري تظ ُّل غري معتربة نتيجة لذلك)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١٩حمكمة
(تن�ص �أي�ض ًا على � َّأن ال�شروط التجارية القيا�سية التي ال تظهر حتى َّ
ُّ www.cisg.law.pace.edu
منطقة يف ترير� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س،
(تن�ص على � َّأن اتفاقية البيع ال حتتوي على �أحكام تنظم ال�صحة
النم�سا� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
ُّ
دوليا؛ واع ُترب ال�شرط متوافق ًا مع املعايري الدولية لأنه
املقبولة
أعراف
املوحد وال
ًّ
الذاتية لل�شروط القيا�سية (حظر املقا�صة)؛ غري �أنه يلزم تعديل معيار املالءمة وفق ًا للقانون َّ
النية التي ت�ستند �إليها اتفاقية البيع) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف
�صحيح مبقت�ضى القانونني الأملاين والنم�ساوي ،ولأنه ال يتعار�ض مع مبادئ ُح�سن َّ
.
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الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ا�ست�شهدت املحكمة باملادة  4واملادة 14
تبت يف م�س�ألة ما �إذا كانت ال�شروط القيا�سية نافذة) .انظر ،عموماً ،الفقرة  1من النبذة ب�ش�أن املادة .4
واملواد التالية ،ومل َّ
()30املحكمة املحلية يف الند�شوت� ،أملانيا ١٢ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تعترب �أمر ت�أكيد تغري
جزئيا ،لأنه طبع بحروف �صغرية) .ولكن انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
فيه مكان الأداء الذي َّمت االتفاق عليه عن طريق التفاو�ض �شرط ًا غري متو َّقع ،وذلكًّ ،
�أملانيا ٢١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال�شروط غري املتو َّقعة مبوجب القانون الوطني).
()31حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا الغربية� 10 ،أيلول�/سبتمرب ،)Roser Technologies, Inc. v. Carl Schreiber Inc. GmbH d/b/a CSN Metals( 2013
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٤٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]200١أي�ض ًا يف Neue Juristische
 ٣٧٠ ،٢٠٠١ ،Wochenschriftوما يلي ذلك؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٩يونيلك�س (على الرغم من � َّأن ال�شروط القيا�سية املكتوبة باللغة الهولندية ال ُتلزم
الطرف غري الهولندي ف� َّإن ال�شروط القيا�سية املطبوعة باللغة الهولندية على ظهر الفاتورة ملزمة)؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،١٩٩٨
يونيلك�س (�إذا كانت بيوع �سابقة عديدة بني الطرفني خا�ضعة لل�شروط العامة لأحد الطرفني وقام ذلك الطرف بتعديل تلك ال�شروط العامة ،يجب على ذلك الطرف �أن يبلِّغ الطرف
الآخر بالتغيريات)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(جمرد الإ�شارة يف طلب �إىل �شروط ال�شراء القيا�سية ال تكفي لإدراجها يف العقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1202املحكمة اجلزئية يف �أوتريخت ،هولندا ٢١ ،كانون الثاين/يناير
َّ
 ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف الند�شوت� ،أملانيا ١٢ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة
(تقرر � َّأن ال�شروط القيا�سية لي�ست مدرجة يف العقد ،ل َّأن العقد يكتفي بالإ�شارة �إليها)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
يف الإنرتنت على العنوانِّ www.cisg.law.pace.edu :
منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1189حمكمة
روفرييتو� ،إيطاليا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ].]٢٠٠٧
()32حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا ٢٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(تن�ص على � َّأن
ُّ
مقدم العر�ض التي مفادها �أنه يريد �إدراج �أحكامه و�شروطه القيا�سية يف العقد؛ فاتفاقية
الفعال يتط َّلب لي�س فقط �أن يكون ظاهر ًا للمتل ِّقي َّنية ِّ
�إدراج الأحكام وال�شروط القيا�سية َّ
البيع ت�شرتط عالوة على ذلك �أن يقوم من ي�ستخدم الأحكام وال�شروط القيا�سية ب�إر�سال الن�ص �أو �إتاحته بطريقة �أخرى).
()33ق�ضية كالوت رقم [ ٤٤٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]٢٠٠١أي�ض ًا يف  ٣٧٠ ،٢٠٠١ ،Neue Juristische Wochenschriftوما يلي ذلك؛ حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
يف �سيلي� ،أملانيا ٢٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٤ ،كانون
الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()34اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
(تقرر � َّأن الطرف تخ َّلف عن فعل ذلك ولكنها توازن بني تخلُّفه وواجب الطرف الآخر �إر�سال الأحكام وال�شروط العامة).
ِّ www.cisg.law.pace.edu
()35
الن�ص الكامل للقرار) (توافق على حجج حمكمة اال�ستئناف الأدنى).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٢انظر َّ
()36ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ( ١٩٩٥مناق�شة ب�ش�أن "خماطر اللغة" على �ضوء املادة .)8
()37ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٥حمكمة منطقة هايلربون� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب ( ]1997يف معاملة بني بائع �أملاين وم�شرت �إيطايل ،مل تدرج يف العقد �شروط البائع القيا�سية
بت فيها وفق ًا للقانون الأملاين باعتباره القانون املنطبق مبقت�ضى قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة)؛
املكتوبة باللغة الأملانيةَّ � ،أما �شروطه القيا�سية املكتوبة باللغة الإيطالية ُفي ُّ
حمكمة منطقة كيل� ،أملانيا ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥يونيلك�س (�شروط قيا�سية مكتوبة باللغة الأملانية فقط �أر�سلها م�شرت �أملاين �إىل بائع �إيطايل)؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٩٠
[حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا� ١٠ ،أيلول�/سبتمرب  ،]٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حيث كان بائع املن�سوجات
فرن�سيا ،مل تدرج يف العقد ال�شروط القيا�سية املكتوبة باللغة الأملانية ،ب�سبب جهل امل�شرتي للغة الأملانية).
أملانيا وامل�شرتي
ًّ
� ًّ
()38
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حيث كان العقد مكتوب ًا
َ
املخاطب يفهم اللغة الأملانية)؛ املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،ت�شرين الثاين/
باللغة الإنكليزية ،مل تدرج ال�شروط العامة املكتوبة باللغة الأملانية ،ما مل يكن بالو�سع الربهان على � َّأن
نوفمرب  ،٢٠٠٥مقتطفات بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :شروط عامة مكتوبة باللغة الأملانية ،وهي نف�س لغة املفاو�ضات).
()39حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :يف عقد
بني بائع �أملاين وم�شرت �إيطايل ،اع ُترب � َّأن كون الأحكام وال�شروط العامة كانت مكتوبة باللغة الإنكليزية ال بلغة املفاو�ضات ال ُيبطل �صحة العقد؛ وال اعتبار ملا �إذا كان الطرف الآخر
يتح َّدث تلك اللغة)؛ لالطِّ الع على قرارات تعترب اللغة الأملانية ،ف�ض ًال عن الإنكليزية والفرن�سية ،لغات عاملية :حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� ٨ ،آب�/أغ�سط�س
 ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :يف ق�ضية كان فيها الطرفان من �إيطاليا و�أملانيا ،كانت ال�شروط العامة باللغة الأملانية،
التي كانت �أي�ض ًا لغة التفاو�ض على العقد).
()40ق�ضية كالوت رقم [ ٧٥٠املحكمة العليا ،النم�سا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الأحكام
وال�شروط العامة كانت مكتوبة باللغة الأملانية ولي�س بلغة العقد (الإنكليزية)؛ ويف حتليل ما �إذا كانت ال�شروط قد �أُدرجت يف العقد ،و�ضعت املحكمة يف اعتبارها �أمد وكثافة و�أهمية
الن�ص الكامل للقرار) .وتبع ذلك القرار ال�سابق :ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٤املحكمة العليا،
العالقة التجارية ومدى ا�ستخدام تلك اللغة يف املجال الثقافي ذي ال�صلة) (انظر َّ
النم�سا ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تويل االعتبار لكون امل�شرتي �أ�شار باللغة الإنكليزية
�إىل �شروطه القيا�سية املكتوبة باللغة الأملانية واملطبوعة على ظهر وثيقته ،و�إىل الأهمية االقت�صادية للعقد)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا� ١ ،شباط/فرباير
 ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
]
١٩٩٥
�شباط/فرباير
١
أملانيا،
()41ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ� ،
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
َّ
()42ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣١املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :اع ُترب
جوهريا؛ وقد قبل البائع العر�ض املقابل)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩٠حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا� ١٠ ،أيلول/
ت�أكيد ال�شراء عر�ض ًا مقاب ًال لأنه غيرَّ �شروط العر�ض تغيري ًا
ًّ
ً
مل
ا
عر�ض
أكيد
�
الت
أمر
�
رب
ت
(اع
www.cisg.law.pace.edu
العنوان:
على
�سبتمرب  ،]٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
يتم قبوله قط)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٠حمكمة
ُ
َّ
كانتون فود� ،سوي�سرا ١١ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :اع ُترب �أمر الت�أكيد عر�ضاً)؛ املحكمة املحلية يف
يلب �شرط الفورية ل َّأن
دو�سلدورف� ،أملانيا� ٢٥ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تق�ضي ب� َّأن خطاب الت�أكيد مل ِّ
اخلطاب مل ُير�سل فور ًا بعد املفاو�ضات؛ ت�ؤ ِّكد �أي�ض ًا � َّأن �أ�سلوب خطابات الت�أكيد ال وجود له يف اتفاقية البيع).
()43ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم
ماين� ،أملانيا ٥ ،متوز/يوليه  ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا املحكمة املحلية يف دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٧ ،ني�سان/
(ت�شك يف وجود عرف دويل يعرتف ب�إدراج ال�شروط القيا�سية يف العقد عن طريق خطاب ت�أكيد)؛ ر�أي املحامي العام تي�ساوروI-911 ،١٩٩٧ ،EC Reports ،
�أبريل  ،١٩٩٦يونيلك�س
ُّ
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وما يلي ذلك (تعتمد عن طريق القيا�س املعيار الوارد يف املادة  )2( 9ب�ش�أن عبارة "عرف دويل")؛ حمكمة كانتون فرايبورغ� ،سوي�سرا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة
يتم االعرتا�ض
(تقرر �أنه ،مبوجب اتفاقية البيع ،خالف ًا للقانون ال�سوي�سري ،ال ُتعترب وثيقة الت�أكيد ،التي مل َّ
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانِّ www.cisg.law.pace.edu :
عليها ،قبو ًال �إ َّال �إذا كانت مطابقة للعادات �أو الأعراف التجارية الدولية امل َّتبعة بني الطرفني).
()44ق�ضية كالوت رقم [ 441حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا� ١٤ ،شباط/فرباير .]٢٠٠١
()45ق�ضية كالوت رقم [ ٩٥املحكمة املدنية ملدينة بازل� ،سوي�سرا ٢١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]1992ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 .www.cisg.law.pace.eduانظر �أي�ضا :حمكمة منطقة كيل� ،أملانيا ٢٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ميكن
افرتا�ض وجود عرف جتاري �إذا كان مكانا عمل الطرفني واقعني يف بلدين حتتوي قوانينهما على قواعد ب�ش�أن خطابات الت�أكيد التجارية وب�ش�أن الآثار القانونية لل�سكوت من جانب
َ
املخاطب).
()46
املحكمة املحلية يف كيل� ،أملانيا ٢٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :القانون ذو ال�صلة املتعلِّق بالآثار
َ
َ
املخاطب).
املخاطب هو القانون املنطبق على مكان
القانونية لل�سكوت من جانب
()47ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير  ،]١٩٩٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار).
( www.cisg.law.pace.eduت�شري �إىل املادة ( ))1( 18انظر َّ
()48املحكمة اجلزئية يف ت�سوتفني ،هولندا� ٢٩ ،أيار/مايو  ،١٩٩٧يونيلك�س .انظر �أي�ض ًا املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٥يونيلك�س
(القانون الأملاين ينطبق على م�س�ألة ما �إذا كانت ال�شروط القيا�سية امل�شار �إليها يف خطاب الت�أكيد �سارية املفعول).
()49ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ٥ ،متوز/يوليه ]١٩٩٥؛ املحكمة املحلية يف نويرباندينبورغ� ،أملانيا� ٣ ،آب�/أغ�سط�س
 ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
]
١٩٩٩
أول/دي�سمرب
ل
ا
كانون
٧
املتحدة،
الواليات
ال�شمالية،
إلينوي
()50انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �
الن�ص
،)8
(املادة
ُّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٦املحكمة العليا ،النم�سا� ١١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٩ت�شري �إىل
الكامل متاح على العنوان ( www.cisg.law.pace.eduانظر َّ
املادة ))1( 8؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ٦ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٨املادة  ،))3( ٨متاحة على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة العليا ،هولندا ٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٧يونيلك�س (املادة  )1( 8و())2؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٨٩املحكمة
( www.cisg.law.pace.eduانظر َّ
العليا ،النم�سا� ٢٠ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٧املادة ))2( 8؛ املحكمة املحلية يف �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduاملادة ))2( 8؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٤املحكمة العليا يف كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :املادة  )1( 8و( )2و())3؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٥
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٤املادة  )2( 8و())3؛ ق�ضية كالوت
(املادة  )1( 8و(( ))2انظر َّ
رقم [ ٢٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٤ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٢املادة ))3( 8؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
هام �أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :املادة .))2( 8
()51حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٠يونيلك�س (تقول املحكمة ،م�شرية �إىل املادة َّ � ،8إن الفاتورة التي ق�صد املر�سل �أن تكون
ال�سوي الإدراك �سيفهم اخلطاب
يثبت � َّأن ال�شخ�ص
َّ
عر�ض ًا منه ولي�س بالنيابة عن ال�شركة الأم التي كان املتل ِّقي يتعامل معها ال ُتلزم املتل ِّقي الذي كان ال يدرك هذا الق�صد ،ومل ُ
على هذا النحو �إذا ُو�ضع يف مو�ضع املتل ِّقي)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :
(تقول املحكمة ،م�ست�شهدة باملادة  )1( 8و(َّ � ،)3إن املفاو�ضات وال�سلوك الالحق للطرفني يدالَّن على � َّأن امل�شرتي ق�صد �إدراج العقد املربم مع ال�شركة الأجنبية ولي�س مع ال�شركة
املحلية التي لديها نف�س �أع�ضاء جمل�س الإدارة)؛ املحكمة العليا ،هولندا ٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٧يونيلك�س (تخل�ص املحكمة ،م�ست�شهدة باملادة  )1( 8و(� ،)2إىل �أنه ال
ُيربم عقد عندما يقوم �شخ�ص ،يق�صد تقدمي عر�ض ،بدفع مبلغ لبائع مل يكن يعلم ومل يكن ممكن ًا �أن يعلم � َّأن الدافع يدفع عن نف�سه ولي�س بالنيابة عن م�شرت كانت للبائع معه
�سوي الإدراك �إذا ُو�ضع يف نف�س الظروف �أن يفهم اخلطاب على هذا النحو) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ 1193جلنة
عالقات جتارية م�ستمرة ،ومل يكن من �ش�أن �شخ�ص ِّ
حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك ،املك�سيك ٢٩ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٦دون �إ�شارة �صريحة �إىل املادة  ،8ت�شري اللجنة �إىل الظروف املحيطة لتحديد البائع)؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٣٣٠املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تخل�ص
ظن � َّأن امل�شرتي
املحكمة ،م�ست�شهدة باملادة � ،)1( 14إىل � َّأن ر�سالة الفاك�س غري املو َّقع عليها التي �أر�سلها امل�شرتي �إىل البائع تد ُّل بو�ضوح على ق�صد �شراء املعدات ،و� َّأن البائع َّ
ولي�س ال�شركة ال�شقيقة هو امل�شرتي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ٥ ،متوز/يوليه ُ ( ]١٩٩٥تثبت الظروف � َّأن امل َّدعى عليه
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة ميمينغني� ،أملانيا ١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٣يونيلك�س (ت�شري املحكمة
م�سمى كان الطرف يف العقد) (انظر َّ
ولي�س �شخ�ص ثالث غري َّ
�إىل املادة  ،11فتطبق قاعدة املحكمة ب�ش�أن �إثبات ما هي ال�شركة التي ات�صل بها البائع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٥املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا ٢١ ،كانون الأول/دي�سمرب
الن�ص الكامل للقرار).
( ]1992امل َّدعى عليها ملزَ مة حتى �إذا كانت خا�ضعة ل�سيطرة �شركة �أخرى) (انظر َّ
()52ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٩املحكمة العليا ،النم�سا ١٨ ،حزيران/يونيه �( ١٩٩٧أعيدت الق�ضية لتحديد ما �إذا كان امل�شرتي املزعوم وكيالً)؛ ق�ضية كالوت رقم ٤١٦
[املحكمة املحلية يف [والية] ميني�سوتا ،الواليات املتحدة� ٩ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٩ت�ستنتج من الوثائق والظروف ب� َّأن امل َّدعى عليه هو بائع ولي�س وكيال)؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٣٤
[املحكمة العليا يف كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تخل�ص املحكمة،
م�شرية �إىل املادة � ،8إىل � َّأن ال�صانع ولي�س مو ِّزعه هو الطرف يف العقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥املحكمة املحلية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩٠ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تقول املحكمة ،م�شرية �إىل املادة َّ � ،)1( 8إن البائع مل يكن يعرف ومل يكن ممكن ًا �أن يعرف ق�صد امل�شرتي �أن ي�شري
�إىل " "AMG GmbHعندما �أ�شار امل�شرتي �إىل " ،"AMG Import Exportوهي �شركة غري موجودة؛ والوكيل ملزَ م مبوجب قانون الوكالة املنطبق).
()53انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٥حمكمة منطقة هايلربون� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٧امل�ست�أجر ،الذي �أحال �إليه امل�شرتي/امل� ِّؤجر حقوقه كم�شرت� ،أبطل
العقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٤املحكمة العليا يف كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥رغم � َّأن ال�صانع ولي�س مو ِّزعه كان الطرف الأ�صلي يف العقد،
ي�ستطيع املو ِّزع �إنفاذ العقد ،ل َّأن ال�صانع كان قد �أحال مطالبته اخلا�صة بالإخالل �إىل املو ِّزع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٨ ،شباط/
فرباير ( ]١٩٩٥املحال �إليه يقوم ب�إنفاذ مطالبة البائع).
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املادة 14
معينني ،وكان
موجه ًا �إىل �شخ�ص �أو ع َّدة �أ�شخا�ص َّ
(ُ )1يعترب �إيجاب ًا � ُّأي عر�ض لإبرام عقد �إذا كان َّ
العر�ض حم َّدد ًا ب�شكل
ويكون
القبول.
حالة
يف
به
حم َّدد ًا ب�شكل كاف و َتبينَّ منه اجتا ُه ق�صد املوجب �إىل االلتزام
ُ
وت�ضمنَ �صراح ًة �أو �ضمن ًا حتديد ًا للكمية والثمن �أو بيانات ميكن مبوجبها حتديدهما.
كاف �إذا َعينَّ َ الب�ضائ َع َّ
معينني �إ َّال دعو ًة �إىل الإيجاب ما مل يكن
( )2وال ُيعترب
ُ
وجه �إىل �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص غري َّ
العر�ض الذي ُي َّ
العر�ض قد �أبان بو�ضوح عن اجتاه ق�صده �إىل خالف ذلك.
عنه
ال�شخ�ص الذي َ�صدَ َر
ُ
ُ

نظرة جمملة

بيان ق�صد االلتزام بالقبول

تن�ص املادة  14على ال�شروط الالزمة لي�شكِّل عر�ض �إبرام العقد
-1
ُّ
ً
املوجه �إليه� ،إىل �إبرام العقد مبقت�ضى االتفاقية.
قبله
إذا
�
ي،
د
�
ؤ
ي
ا
إيجاب
�
ِّ
َّ
ت�صرف �آخر راف�ض
وقد طُ ِّبقت هذه املادة لتحديد ما �إذا كان � ُّأي بيان �أو ُّ
للإيجاب ي�شكِّل �إيجاب ًا مقاب ًال (انظر املادة  )1(.))1( 19وطُ ِّبقت املبادئ
مقدم العر�ض يجب
املن�صو�ص عليها يف هذه املادة—�أي � َّأن ال�شخ�ص ِّ
�أن يق�صد االلتزام و� َّأن العر�ض يجب �أن يكون حم َّدد ًا ب�شكل كاف—مع
املبادئ الواردة يف مواد �أخرى من اجلزء الثاين ،على الرغم من � َّأن اجلزء
()2
الثاين مل يكن منطبق ًا مبقت�ضى �إعالن �صادر مبقت�ضى املادة .92
ولالطِّ الع على مناق�شة حول ما �إذا كان اجلزء الثاين من االتفاقية يو ِّفر
الطريقة احل�صرية لإبرام عقد حتكمه االتفاقية ،انظر النبذة ب�ش�أن
البت يف
اجلزء الثاين .ووفق ًا لأحد القرارات ،لي�س للمادة  14اعتبار عند ِّ
()3
انطباق اتفاقية البيع.
يقدم العر�ض �أو ال�شخ�ص
 -2وميكن �أن تكون هوية ال�شخ�ص الذي ِّ
طبقت بع�ض القرارات
الذي يق َّدم �إليه العر�ض غري متي َّقن منها .وقد َّ
()4
املادة  14وقواعد التف�سري الواردة يف املادة  8على هذه امل�س�ألة.

تن�ص اجلملة الأوىل من الفقرة ( )1على � َّأن � َّأي عر�ض لإبرام
-5
ُّ
مقدم العر�ض �أن يلتزم �إذا
ق�صد
ب
ي
أن
�
ً،
ا
إيجاب
�
ِّل
ك
ي�ش
لكي
يجب،
عقد
ينِّ
ِّ
َ
ت�صرف وفق ًا
أو
�
بيان
بتف�سري
الق�صد
املخاطب العر�ض .وميكن �إثبات
قبل
ُّ
()10
للفقرة (� )1أو الفقرة ( )2من املادة  .8ومبقت�ضى الفقرة ( )3من
املادة  ،8ميكن �إثبات هذا الق�صد عن طريق جميع الظروف ذات ال�صلة،
الت�صرفات الأخرى ال�صادرة �أثناء املفاو�ضات
مبا يف ذلك البيانات �أو
ُّ
()11
للعقد.
املزعوم
إبرام
ل
ا
وت�صرفات الطرفني بعد
تقرر � َّأن م�شرتي ًا
وقد
َّ
ُّ
بينَّ ق�صده بااللتزام عندما �أر�سل �إىل البائع "طلب ًا" جاءت فيه عبارة
()12
"نطلب" ودعا �إىل "الت�سليم الفوري".
وف�سرت املحكمة خطاب ًا باللغة
َّ
الإنكليزية �أر�سله بائع فرن�سي �إىل م�شرت �أملاين ب�أنه يعبرِّ عن ق�صد البائع
حتدد برناجم ًا
بااللتزام )13(.وعندما قام طرفان بالتوقيع على طلبية ِّ
جمرد �إ�شارة
ًّ
حا�سوبيا وثمنه ،مل يتم َّكن امل�شرتي من �إثبات � َّأن الطلب كان َّ
�إىل ق�صد و�صف تفا�صيل عقد ُيربم يف وقت الحق ولي�س ق�صد �إبرام عقد
بوا�سطة الطلب )14(.وباملثل ُف ِّ�سر طلب م�شرت �آخر ح َّدد جمموعتني من
�أدوات املائدة ووقت الت�سليم على �أنه ي�شري �إىل ق�صد االلتزام يف حالة
حجة امل�شرتي ب�أنه عر�ض القيام مب�شرتيات يف
القبول ،على الرغم
()15من َّ
امل�ستقبل وح�سب .ومن الناحية الأخرى ،اع ُترب �أنه ال يوجد �إيجاب
حني احتفظ العر�ض للطرف ب�سلطة رف�ض �إبرام العقد ،وذلك با�ستخدام
عبارة "غري ملتزم" )16(.وعالوة على ذلك ،اعترب �أحد القرارات � َّأن �إر�سال
()17
العينات لي�س� إيجاباً.
ِّ

يوجه �إليهم العر�ض
الأ�شخا�ص الذين َّ
املوجهة �إىل
 -3تر ِّكز اجلملة الأوىل من الفقرة ( )1على العرو�ض َّ
�شخ�ص معينَّ واحد �أو �أكرث )5(.ومبقت�ضى قانون الوكالة املنطبق ،ميكن �أن
()6
املوجه �إىل الوكيل ملزم ًا بالإيجاب �إذا قبله الأ�صيل.
يكون ِّ
مقدم الإيجاب َّ
وجاء يف �أحد القرارات � َّأن املادة  ،)1( 14ولي�س قانون الوكالة ،هي التي
()7
حتكم م�س�ألة حتديد ما �إذا كان ال�صانع �أو املو ِّزع هو الطرف يف العقد.
مقدم الإيجاب ،وما �إذا
وتنطبق اتفاقية البيع �أي�ض ًا عند حتديد من هو ِّ
()8
جمرد و�سيط .و�إ�ضافة �إىل ذلك،
كان الطرف الذي ينقل الإيجاب َّ
جل�أت �إحدى املحاكم �إىل املادة  14لتحليل ما �إذا كان هناك قبول حللول
()9
�شخ�ص حم َّل �أحد �أطراف العقد.
املوجهة
 -4وتتناول الفقرة ( )2العرو�ض الأخرى غري العرو�ض َّ
تطبق
�إىل �شخ�ص معينَّ واحد �أو �أكرث .وال توجد قرارات مب َّلغ عنها ِّ
الفقرة (.)2

العر�ض املح َّدد
 -6لكي ُيعترب عر�ض �إبرام العقد �إيجاباً ،يجب �أن يبينِّ ق�صد االلتزام
بالقبول ،ولي�س ذلك فح�سب ،بل يجب �أي�ض ًا �أن يكون حم َّدد ًا حتديد ًا
()18
كافياً.
وتن�ص اجلملة الثانية من الفقرة ( )1على � َّأن العر�ض يكون
ُّ
ً
وت�ضمن �صراح ًة �أو �ضمن ًا حتديد ًا
ع
الب�ضائ
ع
إذا
�
ا
كافي
ا
حتديد
ا
حم َّدد
ً
ً
َ
ينَّ
َّ
للكمية والثمن �أو بيانات ميكن مبوجبها حتديدهما .وميكن �أن تو ِّفر
العادات التي ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني تفا�صيل النوعية والكمية
()19
طبقت
والثمن التي ُتركت دون حتديد يف عر�ض �إبرام العقد .وقد َّ
لتقرر ما �إذا كان اخلطاب
قرارات قواعد التف�سري الواردة يف املادة ِّ 8
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الت�صرف حم َّدد ًا حتديد ًا كافياً )20(.وخل�صت �إحدى املحاكم �إىل �أنه
�أو
ُّ
�إذا �أُثبت ق�صد االلتزام بالقبول ،يكون العر�ض حم َّدد ًا حتديد ًا كافي ًا على
الرغم من عدم حتديد الثمن )21(.ويتح َّقق التحديد الكافي �أي�ض ًا �إذا كان
معينة ميكن للمعرو�ض عليه �أن يختار من
العر�ض يحتوي على
خيارات َّ
()22
بينها ،ويقوم بذلك فعالً.
 -7وال ت�شرتط املادة � 14أن ي�شتمل العر�ض على جميع �شروط العقد
()24
املقرتح )23(.ف�إذا مل يكن الطرفان قد ا َّتفقا ،مثالً ،على مكان الت�سليم
�أو مدة الت�سليم(� )25أو وا�سطة النقل )26(،ميكن �أن ت�س َّد االتفاقية هذه
الثغرة.

تعيني الب�ضائع
 -8لكي يكون العر�ض حم َّدد ًا حتديد ًا كافي ًا مبوجب اجلملة الثانية
من الفقرة ( ،)1يجب �أن يعينِّ الب�ضائع .وال يوجد �شرط �صريح ب�أن
يبينِّ العر�ض نوعية الب�ضائع .وقد ر�أت �إحدى املحاكم � َّأن عر�ض ًا ل�شراء
"فرو ال�شن�شيال من نوعية متو�سطة �أو �أف�ضل" كان حم َّدد ًا حتديد ًا
ال�سوي الإدراك �إذا و�ضع يف نف�س ظروف متل ِّقي
كافي ًا ل َّأن ال�شخ�ص
َّ
()27
العر�ض ميكن �أن يفهم � َّأن الو�صف حم َّدد ب�شكل كاف .وافرت�ضت
حمكمة �أخرى � َّأن عر�ض ًا ل�شراء �أحادي فو�سفات الأمونيوم مبوا�صفات
" "P 205 52 per cent +/- 1 per cent, min 51 per centيعترب تعيين ًا
حم َّدد ًا حتديد ًا كافي ًا لنوعية الب�ضائع املطلوبة )28(.غري �أنه �إذا مل ي�ستطع
()29
الطرفان االتفاق على نوعية الب�ضائع املطلوبة فال يكون هناك عقد.
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تعيني الثمن �أو حتديده
 -11لكي يكون العر�ض حم َّدد ًا حتديد ًا كافي ًا مبوجب اجلملة الثانية من
الفقرة ( ،)1يجب �أن يعينِّ �صراح ًة �أو �ضمن ًا لي�س فقط الكمية بل �أي�ض ًا
يت�ضمنَ بيانات ميكن مبوجبها حتديدهما .وقد اع ُتربت
الثمن� ،أو �أن
َّ
عرو�ض تعينِّ الأ�سعار التالية حم َّددة حتديد ًا كافياً :فرو من نوعيات
أملانيا للفرو الواحد من
متن ِّوعة للبيع "ب�سعر يرتاوح بني  35و 65مارك ًا � ًّ
النوعية املتو�سطة والنوعية املمتازة" ،ل َّأن الثمن ميكن �أن ُيح�سب ب�ضرب
كمية كل نوع بال�سعر ذي ال�صلة؛( )41وعدم وجود اتفاق حم َّدد ب�ش�أن الثمن
يحدد الثمن؛( )42وعر�ض ب�أن
عندما كان التعامل بني الطرفني هو الذي ِّ
()43
تع َّدل الأ�سعار بحيث تعك�س ال�سعر ال�سوقي؛ واتفاق على ثمن م�ؤ َّقت
يليه و�ضع ثمن حم َّدد بعد �أن يكون امل�شرتي قد باع الب�ضائع �إىل زبائنه،
ل َّأن هذا الرتتيب يراعى بانتظام يف هذه التجارة؛( )44واتفاق على � َّأن �سعر
الكرز احلام�ض �سوف "يح ُّدد خالل املو�سم "،وهو �سعر ميكن حتديده وفق ًا
()45
للمعيار الوارد يف املادة .55
ٌ
عر�ض
 -12واعتربت العرو�ض التالية غري حم َّددة حتديد ًا كافياً:
ن�ص على ع َّدة ت�شكيالت بديلة من الب�ضائع ولكنه مل يعينِّ �سعر ًا
َّ
معرو�ض ًا لبع�ض عنا�صر العرو�ض البديلة؛( )46واتفاق على �أن ي َّتفق
الطرفان على ثمن الب�ضائع الإ�ضافية قبل ع�شرة �أيام من ال�سنة
()47
اجلديدة.
 -13وخل�صت �إحدى املحاكم �إىل �أنه �إذا �أُثبت ق�صد االلتزام ب�إيجاب،
يكون العر�ض حم َّدد ًا حتديد ًا كافي ًا على الرغم من عدم حتديد
()48
الثمن.

تعيني الكمية �أو حتديدها
 -9لكي يكون العر�ض حم َّدد ًا حتديد ًا كافي ًا مبوجب اجلملة الثانية
يت�ضمن �صراح ًة �أو �ضمن ًا حتديد ًا للكمية.
من الفقرة ( ،)1يجب �أن َّ
وقد اع ُترب تعيني الكميات التالية حم َّددة حتديد ًا كافياً :الإ�شارة �إىل
"� 700إىل  800طن" من الغاز الطبيعي ،عندما كان العرف امل َّتبع يف
جتارة الغاز الطبيعي يعترب � َّأن ذلك التعيني كاف؛(" )31طلب ما ي�صل �إىل
 250 000رطل" من لي�سيتني ال�صويا؛(" )32عدد �أكرب من فرو ال�شن�شيال"،
ل َّأن امل�شرتي قبل الفرو الذي �أُر�سل دون اعرتا�ض؛(" )33حمولة ثالث
�شاحنات من البي�ض" ،ل َّأن الطرف الآخر فهم �أو كان ينبغي �أن يفهم ،على
تعب�أ �إىل �سعتها الكاملة؛(" )34حمولة
وجه املعقوليةَّ � ،أن ال�شاحنات ينبغي �أن َّ
� 20شاحن ًة من ع�صري الطماطم املر َّكز املع َّلب" ،ل َّأن الطرفني فهما معنى
()35
هذه ال�شروط وكان فهمهما م َّتفق ًا مع الفهم ال�سائد يف هذه التجارة؛
" 10 000طن  5-/+يف املائة" )36(.ور�أت �إحدى املحاكم � َّأن عر�ض م�شرت
مل يعينِّ �صراحة الكمية املح َّددة كان حم َّدد ًا حتديد ًا كافي ًا ل َّأن العر�ض
يف�سر ،مبوجب عرف معتاد مزعوم ،على �أنه عر�ض ل�شراء
من �ش�أنه �أن َّ
()37
احتياجات امل�شرتي من متل ِّقي الإيجاب .ور�أت حمكمة �أخرى � َّأن قيام
البائع بت�سليم  2 700زوج من الأحذية تلبي ًة لطلبية من امل�شرتي مقدارها
 3 400زوج من الأحذية هو �إيجاب مقابل َق ِب َله امل�شرتي عندما ت�س َّلم
الأحذية؛ ولذا فقد �أُبرم العقد على  2 700زوج فقط )38(.ورئي �أي�ض ًا
املقرر ح�صاده من قطعة حم َّددة من الأر�ض م�ساحتها 10
� َّأن املح�صول َّ
()39
هكتارات هو كمية حم َّددة حتديد ًا كافياً.
يحدد ال�شروط التي �سيتعامل الطرفان على
 -10واع ُترب اتفاق توزيع ِّ
�أ�سا�سها و ُيلزم امل�شرتي بطلب كمية حم َّددة اتفاق ًا غري حم َّدد ب�شكل كاف،
()40
لأنه مل يذكر كمي ًة حم َّدد ًة.
()30

�صلة �صيغة الثمن الواردة
يف املادة 55
تن�ص املادة  14على � َّأن عر�ض �إبرام العقد يكون حم َّدد ًا حتديد ًا
ُّ -14
ت�ضمنَ حتديد ًا" للثمن "�أو بيانات ميكن مبوجبها" حتديده.
كافي ًا �إذا " َّ
وتن�ص املادة  55على �صيغة للثمن تنطبق "�إذا انعقد العقد على نحو
ُّ
يت�ضمن �صراح ًة �أو �ضمن ًا حتديد ًا لثمن الب�ضائع �أو بيانات
�صحيح دون �أن
َّ
()49
تن�ص عليه املادة  55هو "ال�سعر
ميكن مبوجبها حتديده" .والثمن الذي ُّ
االعتيادي املوجود يف وقت انعقاد العقد بالن�سبة لنف�س الب�ضائع املبيعة يف
ظروف مماثلة يف نف�س النوع من التجارة".
 -15وقد �أحجمت معظم القرارات عن تطبيق املادة  )50(.55وخل�صت
ع َّدة قرارات �إىل � َّأن املادة  55ال تنطبق ل َّأن الطرفني ح َّددا الثمن �صراح ًة
�أو �ضمن ًا �أو ق َّدما بيانات ميكن مبوجبها حتديده ،مبا يفي ب�شرط التحديد
املن�صو�ص عليه يف املادة  )51(.)1( 14ور�أت �إحدى املحاكم يف حالة ا َّتفق
يحددا الثمن يف وقت الحق ،ولكن مل يفعال ذلك،
فيها الطرفان على �أن ِّ
� َّأن العر�ض مل يكن حم َّدد ًا حتديد ًا كافي ًا مبوجب املادة  ،)1( 14و� َّأن
املادة  55ال تنطبق ،ب�سبب اتفاق الطرفني على حتديد الثمن يف وقت
عر�ض �إبرام العقد الثمنَ ،
يحدد فيها ُ
الحق )52(.ويف ق�ضية �أخرى مل ِّ
امتنعت املحكمة عن تطبيق املادة  55لتحديد الثمن ،ب�سبب عدم وجود
()53
ملحركات الطائرات التي كان الطرفان يتفاو�ضان عليها.
�سعر �سوقي ِّ
ور�أت حمكمة �أخرى �أي�ض ًا �أنه ،من حيث � َّإن �صيغة الثمن املن�صو�ص عليها
يف املادة  55ميكن �أن تكون منطبقة ،فقد خرج الطرفان عن تلك ال�صيغة
()54
باتفاقهما.

		
88

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

 -16بيد � َّأن بع�ض القرارات ا َّتخذت نهج ًا �أكرث ت�ساهالً ،حيث
اعتربت �أنه ميكن �إبرام عقد البيع بطريقة �صحيحة دون � ِّأي �إ�شارة
�إىل الثمن (�صريحة �أو �ضمنية) من جانب الطرفني؛ وعندئذ يح َّدد
مو�ضوعيا بالرجوع �إىل مبد�أ عام� ،أي مبوجب ال�صيغة الواردة
الثمن
ًّ
يف املادة � )55(،55أو ،يف حالة ال�صفقات العاجلةُ ،يفرت�ض �إذا مل يذكر
� ُّأي �سعر � َّأن الطرفني ق�صدا ال�سعر اجلاري الذي ُيتقا�ضى عن هذه
()56
الب�ضائع.
يحددا الثمن
 -17ولدى �إنفاذ اتفاق على الرغم من � َّأن الطرفني مل ِّ
يف مفاو�ضاتهما الأ�صلية ،جل�أت �إحدى املحاكم �إىل املادة  .55ويف تلك
م�صححة �أ�صدرها
الق�ضية ،قالت املحكمة � َّإن الثمن املبينَّ يف فاتورة
َّ

			

بناء على طلب امل�شرتي ومل يعرت�ض عليها امل�شرتي ينبغي تف�سريه
البائع ً
على �أنه الثمن الذي ُيفر�ض يف الظروف املماثلة يف التجارة املعنية،
ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف ال�صيغة الواردة يف املادة  )57(.55ونظرت
حمكمة �أخرى يف تطبيق املادة  55يف حالة َّمت فيها تف�سري عبارة "يح َّدد
خالل املو�سم" ب�أنها اتفاق �أراد الطرفان �أن ي َّتفقا عليه ب�ش�أن ال�سعر يف
نقطة زمنية الحقة؛ ورئي � َّأن هذا لن ي�ؤثِّر على �صالحية العقد لأنه ،وفق ًا
للمادة  6من اتفاقية البيع ،يح ُّق للطرفني ا�ستبعاد مقت�ضيات اجلملة
الثانية من املادة  )1( 14وجتاهل املتطلبات الدنيا للعر�ض )58(.ويف هذا
ال�صدد ،ي�ؤ ِّدي نوع الب�ضائع (الب�ضائع املو�سمية مثالً) ،وكذلك الكمية
هاما ،بينما ميكن �أن تكون عوامل �أخرى ،مثل �سعر
امل َّتفق عليها ،دور ًا ًّ
()59
أقل �أهمية.
�إعادة بيع الب�ضائعَّ � ،

احلوا�شي
()1ق�ضية كالوت رقم [ ١٢١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا� ٤ ،آذار/مار�س  ،]١٩٩٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
يحدد البائع �سعرها� ،إيجاب ًا
ت�ضمن م�سامري ملولبة ح َّدد البائع �سعرها وم�سامري ملولبة �إ�ضافية مل ِّ
( www.cisg.law.pace.eduاع ُترب القبول املزعوم من جانب امل�شرتي ،والذي َّ
مقاب ًال لي�س حم َّدد ًا مبا يكفي ،ل َّأن �سعر امل�سامري امللولبة الأخرية مل يكن حم َّدد ًا �أو قاب ًال للتحديد) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ١٨٩املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٠ ،آذار/مار�س
(تن�ص على � َّأن الإيجاب املقابل يجب �أن ي�ستوفي ال�شروط الواردة يف املادة .)14
 ،]١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
ُّ
()2
تطبق املبادئ العامة الواردة يف اجلزء الثاين ولي�س القانون الوطني املنطبق
ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س ِّ ]١٩٩٥
مبقت�ضى القانون الدويل اخلا�ص على معاملة بني بائع فنلندي وم�شرت �أملاين).
إطاريا طويل الأمد).
�
ا
عقد
حتكم
البيع
(اتفاقية
()3املحكمة العليا ،بولندا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦يونيلك�س
ً
ًّ
()4ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س  ،]٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة العليا،
هولندا ٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٤املحكمة العليا يف كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٣٠
[املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩٠ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر الفقرة  15من النبذة ب�ش�أن اجلزء الثاين.
()5حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :عر�ض موجه
�إىل �شركتني ،يح ُّق لكليهما قبوله).
()6ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٩املحكمة العليا ،النم�سا ١٨ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :إذا كان
َ
َ
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ا
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ا
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ِّ
ال يكون ِّ
يف غرات�س ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال تتناول اتفاقية البيع م�سائل التمثيل ،ولذلك
ينطبق القانون الوطني)؛ املحكمة العليا يف غراف ،النم�سا� ٢٤ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :القانون
الوطني يحكم م�سائل الوكالة)؛ املحكمة املحلية يف الند�شوت� ،أملانيا ١٢ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(ال تتناول اتفاقية البيع �إحالة ال�سلطة)؛ واملحكمة ال�شعبية املتو�سطة يف هانغزو ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،٢٠٠٢ ،خال�صة بالإنكليزية ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
وت�صرفاتهما وفق ًا للمادة  ،8وال�صانع ولي�س
()7ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٤املحكمة العليا يف كانتون تورغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]1995تف�سر بيانات الطرفني
ُّ
التاجر هو الطرف يف العقد؛ غري � َّأن ال�صانع و َّقع للتاجر على مطالبة ب�ش�أن خرق العقد).
()8املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ٤ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ا�شرتى البائع الب�ضائع (نبيذ) من
�ضمنيا للتعاقد مع امل�شرتي،
طرف ثالث �أر�سل الب�ضائع �إىل امل�شرتي مبا�شرة .ونظرت املحكمة يف املادة  )1( 14واملادة  8من اتفاقية البيع ،فقالت � َّإن ت�سليم النبيذ لي�س عر�ض ًا
ًّ
ولذلك ال ي�شكِّل قبول الت�سلُّم قبو ًال فيما يتع َّلق با ِّدعاء ت�أجيل احلقوق التعاقدية).
()9حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل
توجد موافقة ،وحمافظة البائع على جممل العالقة التجارية مع امل�شرتي ال ميكن اعتبارها موافقة على احلقوق وااللتزامات التعاقدية غري املع َّدلة املوروثة من امل�شرتي ال�سالف).
()10
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٥املحكمة املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٧انظر َّ
ت�صرفات الطرفني عقب �إبرام العقد).
()11ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٥املحكمة املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،متوز/يوليه ِّ ]١٩٩٧
(ت�شدد على ُّ
()12
الن�ص الكامل للقرار) .املحكمة الإقليمية يف زيلينا،
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٠املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥انظر َّ
�سلوفاكيا ١٨ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :اعتربت املحكمة �أنه ال يوجد عقد مربم وفق ًا التفاقية البيع،
لأنه ال يحتوي على كمية الب�ضائع ونوعيتها� ،إ َّال �أنه كان هناك �أداء من خالل �إر�سال الب�ضائع ودفع ثمنها ،ولذلك اع ُترب �أحد العقود مربماً).
()13حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٤ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٧يونيلك�س ("ال ميكننا �إ َّال �أن نقرتح عليك"؛ "ميكن ت�سليم ال�شاحنة الأوىل").
()14ق�ضية كالوت رقم [ ١٣١املحكمة املحلية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
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()15ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٧املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٧
()16حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ا�ستخدام عبارة "غري
مقدم الإيجاب يف �أن يلتزم).
ملتزم" ينفي يف العادة ق�صد ِّ
()17حمكمة اال�ستئناف ،بلجيكا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()18
الن�ص الكامل متاح يف الإنرتنت على العنوان:
ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٧ ،كانون الأول/دي�سمرب ُّ ،]١٩٩٩
( www.cisg.law.pace.eduال�شروط م�ستوفاة)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،ني�سان�/أبريل ،٢٠٠٦
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :و�صفت الهيئة ال�شروط الواردة يف الوثيقة التي �أ�سماها الطرفان عقد ًا ب�أنها اتفاق على ال�شروط
العامة امل َّتفق عليها عموم ًا للعقود القادمة [�أي :اتفاق �إطاري] ،لأنها مل حتتو على �شروط جوهرية للعقد �أوردها عليها الطرفان الحق ًا يف اتفاقات منف�صلة �أ�سميت مالحق
للعقد)؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٣ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduلإبرام العقد يف �إطار اتفاقية البيع ،يلزم الوفاء ب�أحكام املادة 14؛ والبنود الإ�ضافية ،مثل "تفا�صيل الألوان واملعدات مرفقة" ،غري املدرجة ،ال حتول
قررت هيئة التحكيم � َّأن الطرفني كليهما تقع عليهما م�س�ؤولية عن
دون تكوين العقد ،لأنها �سيتعينَّ تو�ضيحها �أثناء �أداء العقد .ومبا � َّأن االتفاق على تلك امل�سائل مل يحدث قطَّ ،
التو�صيف غري املح َّدد للب�ضائع وعدم تنفيذ العقد ،ولذلك �أمرت ب�إنهاء العقد وفق ًا للمادة  )2( 81ن اتفاقية البيع)؛  ،Fovárosi Biróságهنغاريا ١٠ ،كانون الثاين/يناير ،١٩٩٢
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تعترب الإيجاب حم َّدد ًا فيما يتع َّلق بكمية املاكينات املعرو�ضة ،رهن ًا باالختيار من طرف واحد من
جانب امل�شرتي لنوع الطائرات الذي �سي�شرتيه وكذلك ممار�سة هذا اخليار �أو عدم ممار�سته؛ و َّمت نق�ض القرار لأ�سباب �أخرى :ق�ضية كالوت رقم ،Legfelsóbb Biróság[ ٥٣
هنغاريا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب .)]١٩٩٢
()19ق�ضية كالوت رقم  ،Fovárosi Biróság[ ٥٢هنغاريا� ٢٤ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٢تخل�ص املحكمة ،م�شرية �إىل املادة � ،)1( 9إىل � َّأن �صفقات البيع ال�سابقة بني الطرفني
و َّفرت تفا�صيل مل ُتذكر يف الطلب املق َّدم بوا�سطة الهاتف)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :عمليات الت�سليم مبهلة ق�صرية ت�شكِّل جزء ًا من العادات التي �أر�ساها الطرفان فيما بينهما)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٧حمكمة
اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب ،)Treibacher Industrie, A.G. v. Allegheny Technologies, Inc.( ]٢٠٠٦
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ا�س ُتخدمت املادتان  8و 9لتف�سري �أحد �أحكام العقد ،وهو اتفاق على بيع كمية حم َّددة من املواد ب�سعر حم َّدد للت�سليم
�إىل "ال�شحنة" ،وهو �أمر يتط َّلب ،وفق ًا للعادات التي �أر�ساها الطرفان بينهما ،وخالف ًا للأعراف ال�صناعية� ،أن يقبل امل�شرتي جميع الب�ضائع املح َّددة يف كل عقد ويدفع ثمنها).
()20ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣٤حمكمة مقاطعة كا�سريي�س� ،إ�سبانيا ١٤ ،متوز/يوليه  ،]٢٠١٠الن�ص متاح يف الإنرتنت على العنوان.www.cisgspanish.com :
()21ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٠املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥ر�سالة الفاك�س ،التي "تطلب" �أجهزة خا�صة بالرباجميات،
حم َّددة حتديد ًا كافي ًا رغم عدم ذكر ال�سعر).
()22حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� 1 ،آذار/مار�س CISG- = 1004 ،2010 ،Neue Juristische Wochenschrift – Rechtsprechungs Report ،2010
.online No. 2126
()23انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٣١حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(عقد �شراء الرباجميات نافذ حتى �إذا ق�صد الطرفان �إجراء مزيد من االتفاقات ب�ش�أن ا�ستخدام الرباجميات).
()24
(تطبق املادة �( 31أ) عند عدم قدرة امل�شرتي على �إثبات � َّأن الطرفني ا َّتفقا على
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل ِّ ]٢٠٠٠
مكان �آخر).
()25هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،2006ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تلج�أ �إىل املادة  33من اتفاقية البيع).
()26ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(اع ُترب البائع م�أذونا له بالرتتيب للنقل مبوجب املادة  )2( 32عندما عجز امل�شرتي عن �إثبات � َّأن الطرفني ا َّتفقا على النقل بال�شاحنة).
()27ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٤
لتحدد ما �إذا كان الر ُّد الذي يبدو �أنه متناق�ض حم َّدد حتديد ًا
()28ق�ضية كالوت رقم [ ١٨٩املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٠ ،آذار/مار�س ( ]1997تعيد الق�ضية �إىل املحكمة الأدنى ِّ
كافياً).
()29ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٥ال يوجد اتفاق على نوعية �أنابيب االختبار).
()30
التو�صل
حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :التفاو�ض دون ُّ
�إىل اتفاق حم َّدد على الكمية لي�س اقرتاح ًا مبوجب املادة  )1( 14من اتفاقية البيع).
()31
الن�ص
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :انظر َّ
الكامل للقرار).
()32حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ديالوير ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيار/مايو  ،)Solae, LLC v. Hershey Canada, Inc.) ٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()33
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٤ت�شري �إىل املادة  )2( 8و(( ))3انظر َّ
()34املحكمة املحلية يف �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل املادة 8
(.))2
()35حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٤ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٧يونيلك�س.
لتحدد ما �إذا كانت عنا�صر القبول الأخرى حم َّددة حتديد ًا
()36ق�ضية كالوت رقم [ ١٨٩املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٠ ،آذار/مار�س ( ]1997تعيد الق�ضية �إىل املحكمة الأدنى ِّ
كافياً).
()37
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٠ ،أيار/مايو ٢٣٦ ،٢٠١ Federal Supplement (2nd Series) ،٢٠٠٢
وما يلي ذلك� ،أ َّكدتها حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س (Geneva, Pharmaceuticals Tech. Corp. . v. Barr Labs. ٢٠٠٢
) ،Inc.متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()38ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ٢٣ ،أيار/مايو .]١٩٩٥
u
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()39حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ� ،أملانيا 3 ،متوز/يوليه .CISG-online No. 2543 = 228 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2014
()40
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٨٧حمكمة الواليات املتحدة يف منطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ٢٣ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٧انظر َّ
()41ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]199٤
()42ق�ضية كالوت رقم  ،Fovárosi Biróság[ ٥٢هنغاريا� ٢٤ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٢ت�شري �إىل املادة .))1( 9
()43ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٥حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٤ ،كانون الثاين/يناير  ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :ت�ؤكد
ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٨حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا ٢٢ ،ني�سان�/أبريل .)"à revoir en function de la baisse du marché"( ]1992
()44غرفة التجارة الدولية ،القرار رقم  ،١٩٩٥ ،٨٣٢٤يونيلك�س.
()45حمكمة منطقة نويرباندينبورغ� ،أملانيا� ٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()46
الن�ص الكامل للقرار ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
ق�ضية كالوت رقم  ،Legfelsóbb Biróság[ ٥٣هنغاريا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٢انظر َّ
.www.cisg.law.pace.edu
()47ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٩هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ،حك ٌم يف الق�ضية رقم  ١٩٩٣/٣٠٩بتاريخ
� ٣آذار/مار�س ]١٩٩٥؛ الغرفة االحتادية للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ،حك ٌم يف الق�ضية رقم  ١٩٩٣/٣٠٤بتاريخ � ٣آذار/مار�س ُ ،١٩٩٥ن�شرت يف Rozenberg، Practika of
 ،1997 ،Mejdunarodnogo Commercheskogo Arbitrajnogo Syda: Haychno-Practicheskiy Commentariyالرقم ( ]٥٤–٤٦[ ٢١م�شار �إليها يف املادة .)8
()48ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٠املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥ر�سالة الفاك�س ،التي "تطلب" �أجهزة خا�صة بالرباجميات ،حم َّددة
حتديد ًا كافي ًا رغم عدم ذكر ال�سعر).
()49ق�ضية كالوت رقم [ 1451املحكمة العليا ،اجلمهورية الت�شيكية ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(تعترب � َّأن املادة  55املتعلِّقة بثمن ال�شراء ال تنطبق �إ َّال ب�شرط �أن يكون العقد قد انعقد على نحو �صحيح).
()50انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٥ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg-online.ch :ت�شري �إىل املادتني 14
ال�شك يف � َّأن الطرفني ا�ضطلعا بالتزاماتهما)� ،أ ِّكدت ،ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٦املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٣ ،متوز/يوليه ( ]1997ال ت�شري �إىل املادة � 14أو املادة
و ،55عند الإعراب عن ِّ
)55؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٠املحكمة املحلية يف �آل�سفلد� ،أملانيا� 12 ،أيار/مايو ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري املحكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة كانتون فرايبورغ� ،سوي�سرا ١١ ،ت�شرين
�إىل � َّأن امل�شرتي مل يزعم وجود ظروف ميكن منها �أن ي�ؤ ِّدي �سعر �أدنى �إىل �إن�شاء عقد مبوجب املادة ( )55انظر َّ
الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :العر�ض اخلايل من ال�سعر لي�س �إيجابا)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة
لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال�شرط اخلا�ص
أ�سا�س لإعالن � َّأن العقد مل ُيربم فيما يتع َّلق بالفرتة التالية ،ت�شري �إىل املواد  14و55
بال�سعر والذي يق�ضي ب�أن ُي َّتفق عليه يف غ�ضون فرتة زمنية حم َّددة (ومع ذلك مل ُي َّتفق عليه)� ،ش َّكل ال َ
وكذلك القانون الوطني).
()51ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٣حمكمة منطقة دارم�شتات� ،أملانيا� ٩ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٠اتفاق الطرفني ب�ش�أن ال�سعر نافذ حتى �إذا كان ال�سعر خمتلف ًا عن �سعر ال�سوق)؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب �( ]١٩٩٤صفقة بني بائع �أملاين وم�شرت من�ساوي؛ ح َّدد الطرفان ال�سعر يف عقد �أُبرم بوا�سطة �إيجاب وقبول؛
لذلك نق�ضت املحكمة تطبيق املحكمة املتو�سطة للمادة .)55
()52ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٩هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ،حك ٌم يف الق�ضية رقم  ١٩٩٣/٣٠٩امل� َّؤرخة
قررت املحكمة � َّأن امل�شرتي ميكن �أن يرفع دعوى منف�صلة ب�ش�أن تخلُّف البائع عن عر�ض �سعر خالل الوقت
� ٣آذار/مار�س �( ]١٩٩٥صفقة بني بائع �أوكراين وم�شرت من�ساوي؛ َّ
املح َّدد).
()53ق�ضية كالوت رقم  ،Legfelsóbb Biróság[ ٥٣هنغاريا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(�صفقة بني بائع �أمريكي وم�شرت هنغاري).
()54ق�ضية كالوت رقم [ 151حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ٢٦ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(قبل امل�شرتي فواتري ب�سعر �أعلى من �سعر ال�سوق).
()55ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(مالحظات القا�ضي).
()56ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
ويقدم البائع
(تعترب ،يف بيع فرن� ،أنه �إذا �أ�صدر امل�شرتي طلب ًا لب�ضائع عامة مل يح�صل عليها قط من قبل ودون � ِّأي �إ�شارة �إىل ال�سعر ،ي�شكِّل هذا الطلب دعوة �إىل تقدمي عطاءِّ ،
بت�صرف ما).
�إيجاب ًا للتعاقد بت�سليم الب�ضائع ،ويقبل امل�شرتي هذا الإيجاب بالقيام
ُّ
()57ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٥املحكمة املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا  ٣متوز/يوليه �( ]١٩٩٧صفقة بني بائع هولندي وم�شرت �سوي�سري)؛ ( ُف ّ�سر ال�سلوك الالحق للم�شرتي
ب�أنه يثبت ق�صد امل�شرتي �إبرام عقد).
()58حمكمة منطقة نويرباندينبورغ� ،أملانيا� ٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كرز حام�ض ،تطبيق
�ضمنيا بقبول
قررت �أي�ض ًا � َّأن ال�سعر َّمت االتفاق عليه
املادة  55على التفا�سري ِّ
ًّ
املتعددة املمكنة� :سعر قابل للتحديد مبوجب املادة � 14أو عقد ب�سعر غري حم َّدد مبوجب املادة 55؛ ولكن َّ
عملية الت�سليم الأوىل والفاتورة ال�صادرة).
()59
الن�ص
املحكمة املحلية يف نويرباندينبورغ� ،أملانيا� ٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :انظر َّ
الكامل للقرار).
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املادة 15
إيجاب �أ َث َر ُه عند و�صوله �إىل املخاطب.
(ُ )1ي ِ
حد ُث ال ُ
َ
املخاطب قبل
�سحب الإيجاب �إىل
�سحب الإيجاب ،ولو كان غ َري قابل للرجوع عنه� ،إذا و�صل ُ
( )2يجوز ُ
و�صول الإيجاب �أو يف وقت و�صوله.

نظرة جمملة—املادة )1( 15

نظرة جمملة—املادة )2( 15

تن�ص الفقرة ( )1من املادة  15على � َّأن الإيجاب ي�صبح نافذ ًا
-1
ُّ
وحتدد املادة  24موعد
عند و�صوله �إىل املخاطب (متل ِّقي الإيجاب)ِّ .
‘و�صول’ الرجوع عن الإيجاب �إىل املخاطب .ورغم �أنه َّمتت الإ�شارة �إىل
()1
يف�سرها.
الفقرة ( ،)1مل ُيب َّلغ عن � ِّأي قرار ِّ

ملقدم الإيجاب �سحب �إيجابه �إذا
-2
تن�ص الفقرة ( )2على �أنه يجوز ِّ
ُّ
و�صل ال�سحب �إىل متل ِّقي الإيجاب قبل و�صول الإيجاب �أو يف نف�س وقت
مقدم الإيجاب �أن ي�سحب الإيجاب بعد �أن ي�صل
و�صوله .وال يعود بو�سع ِّ
�إىل متل ِّقيه ،لكن قد يجوز له الرجوع عن الإيجاب وفق ًا للمادة  .16وال
تطبق الفقرة (.)2
توجد ق�ضايا مب َّلغ عنها ِّ

احلوا�شي
()1ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]١٩٩٩انظر �أي�ض ًا يونيلك�س (ت�شري �إىل املواد  ١٤و )1( 15و 18و23؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل  ،]١٩٩٥مقتطف متاح يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل املواد  8و11
حق االحتفاظ بامللكية)؛ الق�ضايا التالية ت�شري �إىل املادة  15عموماً ،ولكن لأنها ال تتع َّلق
تقرر � َّأن الطرفني �أبرما عقد ًا يحتوي على �شرط ب�ش�أن ِّ
و )1( 15و )1( 18و )1( 29عندما ِّ
فعليا �إىل الفقرة ( )1من املادة  :15ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي،
تعود
إ�شارات
ل
ا
إن
�
ف
()2
15
املادة
تتناولها
ب�سحب العر�ض—وهذه م�س�ألة
َّ
—
ًّ
تقرر � َّأن الطرفني �أبرما عقداً)؛ املحكمة املحلية يف �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٦يونيلك�س
عندما
و18
و15
14
املواد
إىل
�
(ت�شري
]
�أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب ١٩٩٨
ِّ
(ت�شري �إىل املواد  ١٤و 15و ١٦و ١٧و ١٨و)١٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ٢٣ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٥ي�شار �إليها يف املواد ١٤
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة املحلية يف كريفيلد� ،أملانيا ٢٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
و ١٥و )3( 18و )1( 19و(( ))3انظر َّ
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل املادتني  15و.)18
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املادة 16
َ
املخاطب قبل
( )1يجوز الرجو ُع عن الإيجاب حلني انعقاد العقد �إذا و�صل الرجو ُع عن الإيجاب �إىل
�أن يكون هذا الأخري قد �أر�سل قبوله.
( )2ومع ذلك ال يجوز الرجو ُع عن الإيجاب:
(�أ)  �إذا َتبينَّ َ منه �أنه ال رجوع عنه� ،سواء بذكر فرتة حم َّددة للقبول �أو بطريقة �أخرى؛ �أو
َ
وت�صر َف على هذا الأ�سا�س.
للمخاطب �أن َيعترب � َّأن الإيجاب ال رجو َع عنه
(ب) �إذا كان من املعقول
َّ

نظرة جمملة—املادة )1( 16
تن�ص الفقرة ( )1من املادة  16على قواعد الرجوع
ُّ -1
النافذ عن الإيجاب .و"الرجوع" عن الإيجاب مبقت�ضى
املادة  )1( 16يختلف عن "�سحب" الإيجاب مبقت�ضى املادة :)2( 15
فال�سحب ي�شري �إىل ا�سرتداد الإيجاب يف حال و�صول اال�سرتداد �إىل
َ
املخاطب (متل ِّقي العر�ض) قبل و�صول الإيجاب �إليه �أو يف وقت و�صوله
�إليه ،بينما الرجوع عن الإيجاب ي�شري �إىل ا�سرتداد الإيجاب يف حال
()1
َ
املخاطب بعد �أن يكون الإيجاب قد و�صل �إليه.
و�صول اال�سرتداد �إىل
(مقدم الإيجاب)
ب
املوج
()1
16
املادة
ِّن
ك
مت
العقد،
و�إىل حني �إبرام
ِ
ِّ
من الرجوع عن الإيجاب� ،شريطة �أن ي�صل الرجوع عن الإيجاب �إىل
متل ِّقي الإيجاب قبل �أن يكون قد �أر�سل قبوله ،ما مل يكن من غري املمكن
الرجوع عن الإيجاب مبقت�ضى املادة  .)2( 16ومبقت�ضى املادتني 18
َ
املخاطب �إىل
و ،23ال ُيربم العقد �إىل �أن يكون بيان املوافقة قد و�صل من
املوجب (�إال حيث تنطبق املادة ))3( 18؛ ومن َّثم ف� َّإن القاعدة الواردة
ِ
يف املادة  )1(16والتي متنع الرجوع عن الإيجاب اعتبار ًا من وقت �إر�سال
القبول ميكن �أن متنع الرجوع عن الإيجاب لفرتة قبل �أن يربم العقد.

وي�شري عدد قليل من الق�ضايا �إىل الفقرة ( )1من املادة  16من اتفاقية
()2
البيع.

نظرة جمملة—املادة )2( 16
تن�ص الفقرة الفرعية (�أ) من الفقرة ( )2على �أنه ال ميكن
-2
ُّ
الرجوع عن الإيجاب �إذا �أ�شار �إىل �أنه ال رجوع عنه� ،سواء بذكر فرتة
تطبق
حم َّددة للقبول �أو بطريقة �أخرى .وال توجد � ُّأي ق�ضايا مب َّلغ عنها ِّ
هذه الفقرة الفرعية.
-3
وتن�ص الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ( )2على �أنه ال ميكن
ُّ
املوجب على ذلك الإيجاب وكان من
الرجوع عن الإيجاب �إذا اعتمد ِ
املعقول له �أن يفعل ذلك .وقد ا�س ُت�شهد بهذه الفقرة كدليل على مبد�أ
عام للإغالق ("عدم الرجوع عن �أقوال مثبتة �سابقا") )3(،وكمبد�أ عام
ينطبق على الرجوع عن �إعالن �إلغاء العقد )4(.و ُق�ضي �أي�ض ًا ب� َّأن القواعد
تن�ص
القانونية الوطنية املتعلِّقة بالإغالق الإذين ال تحُ َجب �إ َّال عندما ُّ
اتفاقية البيع على ما يعادل الإغالق التعهدي ،كما تفعل يف الفقرة
()5
الفرعية (ب).

احلوا�شي
()1
عرف املادة  24الوقت الذي "ي�صل" فيه العر�ض �أو � ُّأي تعبري �آخر عن الق�صد—وميكن �أن ُيفرت�ض �أن ذلك ي�شمل �سحب العر�ض �أو الرجوع عنه—�إىل متل ِّقي العر�ض.
ُت ِّ
()2
(تقرر � َّأن
انظر املحكمة العليا يف ليوبليانا� ،سلوفينيا ٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٨مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانِّ www.cisg.law.pace.edu :
حماولة الرجوع عن عر�ض ت�س َّلمه املتل ِّقي بعد �إر�سال القبول (و�أي�ض ًا بعد �أن �شحن متل ِّقي العر�ض الب�ضائع) غري نافذة مبوجب املادة  .))1( 16القرار التايل ي�شري �إىل املادة ،16
فعليا �إىل الفقرة ( )1من املادة  :16املحكمة املحلية يف �أولدينبورغ� ،أملانيا،
ولكن ل َّأن الق�ضية مل تكن متعلقة بعدم �إمكانية الرجوع عن العر�ض  -انظر الفقرة  - 2ف� َّإن الإ�شارة تعود ًّ
� ٢٨شباط/فرباير  ،١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل املواد  14و 15و 16و 17و 18و.)19
()3ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٤انظر �أي�ض ًا يونيلك�س (الطلبات امل�ستمرة من
البائع للح�صول على معلومات عن ال�شكاوى جعلت امل�شرتي يعتقد � َّأن البائع لن يثري دفاع ًا ب� َّأن الإخطار بعدم املطابقة مل ُير�سل يف الوقت املنا�سب).
()4
خم�ص�صة ،الدامنرك ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٠ت�شري �أي�ض ًا �إىل املادة .))2( 7
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٩٩هيئة حتكيم َّ
()5ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٠ ،أيار/مايو )201 Federal Supplement (2nd Series) 236( ]٢٠٠٢
التعهدي على النحو الذي ا َّدعاه امل�شرتي)� .أ َّكدتها حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س
(القرار يقت�صر على نطاق الإغالق ُّ
 ،)Geneva Pharmaceuticals Tech, Corp. . v. Barr Labs. Inc.( ٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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املادة 17
َي�س ُقط الإيجاب ،ولو كان ال رجو َع عنه ،عندما ي�صل رف�ضه �إىل املوجب.

نظرة جمملة
(مقدم الإيجاب) .وي�صح ذلك �سواء �أكان الإيجاب ال رجوع عنه �أم ميكن
-1
تن�ص املادة  17على � َّأن الإيجاب ي�سقط عندما ي�صل الرف�ض �إىل ِ
املوجب ِّ
ُّ
()1
،17
باملادة
�شهد
ت
ا�س
أنه
�
ورغم
إيجاب.
ل
ا
م
مقد
إىل
�
’
و�صل
‘
قد
الرجوع
أن
�
عترب
ي
متى
24
املادة
د
وحتد
عنه.
الرجوع
تقدم
عنها
غ
ل
مب
ق�ضايا
توجد
ال
َّ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ُ
تف�سري ًا لها.
احلوا�شي
()1حمكمة منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل املواد  ١٤و١٥
و ١٦و ١٧و ١٨و.)19
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املادة 18
َ
ال�سكوت
املخاطب ُيفي ُد املوافق َة على الإيجابَّ � .أما
ت�صرف �آخر �صادر من
ُ
(ُ )1يعترب قبو ًال � ُّأي بيان �أو � ُّأي ُّ
ت�صرف فال ُيع َتبرَ � ٌّأي منهما يف ذاته قبوالً.
�أو ُ
عدم القيام ب� ِّأي ُّ
قبول الإيجاب �أ َث َر ُه من اللحظة التي ي�صل فيها �إىل املوجب ما ُيفي ُد املوافق َة .وال ُيحدث القبول
(ُ )2ي ِ
حد ُث ُ
�أثره �إذا مل ي�صل �إىل املوجب خالل املدة التي ا�شرتطها� ،أو خالل مدة معقولة يف حالة عدم وجود مثل هذا
ال�شرط ،على �أن ي�ؤخذ يف االعتبار ظروف ال�صفقة و�سرعة و�سائل االت�صال التي ا�ستخدمها املوجب .و َيلزم قبول
الإيجاب ال�شفوي يف احلال ما مل َي َتبينَّ من الظروف خالف ذلك.
َ
املخاطب
( )3ومع ذلك� ،إذا جاز ،مبقت�ضى الإيجاب �أو التعامل اجلاري بني الطرفني �أو الأعراف� ،أن ُيعلن
بت�صرف ما ،كالذي يتع َّلق ب�إر�سال الب�ضائع �أو ت�سديد الثمن ،دون
إيجاب عن قبوله بالقيام
الذي ُعر�ض عليه ال ُ
ُّ
الت�صرف املذكور ب�شرط �أن يجرى ذلك خالل
القبول نافذ ًا يف اللحظة التي َّمت فيها
�إخطار املوجب ،عندئذ يكون
ُ
ُّ
املدة املذكورة يف الفقرة ال�سابقة.

نظرة جمملة
 -1املادة  18هي الأوىل من خم�س مواد تتناول قبول الإيجاب .وتعالج
حتدد
الفقرة ( )1من املادة  18ما الذي ي�شكِّل قبول الإيجاب ،يف حني ِّ
وتقيد املاد ُة  19املاد َة 18
الفقرتان ( )2و( )3متى يكون القبول نافذاًِّ .
عدل القبول املزعوم الإيجاب بحيث ُيعترب الر ُّد
حتدد متى ُي ِّ
بتوفري قواعد ِّ
�إيجاب ًا مقابالً.
طبقت بع�ض القرارات املادة  18ال على الإيجابات املتعلِّقة
 -2وقد َّ
()1
ب�إبرام العقد فح�سب بل �أي�ض ًا على قبول الإيجابات املقابلة ،وعرو�ض
تعديل العقد )2(،وعرو�ض �إنهاء العقد )3(.وقد طُ ِّبقت �أحكام املادة 18
()4
�أي�ض ًا على م�سائل ال ت�شملها اتفاقية البيع.

الإفادة باملوافقة على الإيجاب
 -3عم ًال باملادة  ،)1( 18يقبل متل ِّقي الإيجاب ذلك الإيجاب ب� ِّأي
ت�صرف �آخر �صادر عنه يفيد باملوافقة .وتخ�ضع م�س�ألة ما
بيان �أو � ِّأي ُّ
الت�صرف يفيد باملوافقة للتف�سري وفق ًا للقواعد الواردة
أو
�إذا كان البيان �
ُّ
()5
يف الفقرتني ( )1و( )2من املادة  .8وينبغي �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان
كل الظروف ،مبا يف ذلك املفاو�ضات التي �سبقت �إبرام العقد وم�سار
تنفيذه بعد �إبرامه ،وفق ًا للفقرة  3من املادة  )6(.8و�إذا مل يعرث على بيان
ت�صرف يفيد باملوافقة على الإيجاب فال يوجد عقد مبقت�ضى اجلزء
�أو ُّ
()7
الثاين من اتفاقية البيع.
()8
 -4وال يح ُّق قبول الإيجاب �إ َّال ملتل ِّقي عر�ض �إبرام العقد .ويجب �أن
يتحمل الطرف الذي يتفاو�ض على عقد �أو يقبله بلغة �أجنبية خماطرة
َّ
()9
فهم دقائق معاين اللغة الأجنبية (املادة .)8
وحتدد الفقرة  )10(19ما �إذا كان ر ُّد متل ِّقي الإيجاب الذي يفيد
-5
ِّ
دخل عليه تعديالت يكون �إيجاب ًا �أم
باملوافقة على ذلك الإيجاب ولكن ُي ِ

وحتدد املادة  )11(18بعد ذلك ما �إذا كان الإيجاب املقابل
�إيجاب ًا مقابالًِّ .
قد َّمت قبوله.
تتم الإفادة باملوافقة بوا�سطة بيان �شفوي �أو خطي(� )12أو
 -6وميكن �أن َّ
()13
الت�صرفات التالية تفيد باملوافقة :قبول
ت�صرف .وقد رئي � َّأن
بوا�سطة ُّ
ُّ
()15
()14
امل�شرتي للب�ضائع؛ و�سداد امل�شرتي ثمن الب�ضائع؛ وا�ستالم طرف
ثالث للب�ضائع؛( )16وت�سليم الب�ضائع من جانب البائع( )17وقبول البائع
()19
م�صرفيا ،وبدء �إنتاج الب�ضائع؛( )18و�إ�صدار خطاب اعتماد؛
�ضمان ًا
ًّ
والتوقيع على الفواتري لكي تر�سل �إىل م�ؤ�س�سة مالية مع طلب �أن مت ِّول
ال�شراء؛( )20و�إر�سال خطاب تو�صية �إىل هيئة �إدارية؛( )21و�إعداد فاتورة
مبدئية و�إ�صدارها؛( )22و�إر�سال فواتري وقوائم تعبئة؛( )23وت�صافح ممثِّلي
الطرفني؛( )24وختم طلب ال�شراء و�إعادته؛( )25و�إ�صدار حتويل م�صرفي
ب�صفة �سداد مق َّدم؛( )26و�صرف �شيك؛( )27و�إبقاء ت�أكيد البائع للطلب
يف حوزته و�إر�سال طلبات م�ستمرة �إىل البائع لتنفيذ عمليات ت�سليم
()28
عاجلة.

ت�صرف
اعتبار ال�سكوت �أو عدم القيام ب� ِّأي ُّ
موافقة على الإيجاب
 -7يف غياب � ِّأي دليل �آخر يفيد باملوافقة على الإيجاب ،ال ي�شكِّل
َ
ت�صرف عند ت�سلُّمه
�سكوت متل ِّقي الإيجاب
(املخاطب) �أو عدم قيامه ب� ِّأي ُّ
()29
الإيجاب قبو ًال به .غري �أنه مبقت�ضى املادة ُ )1( 9يعترب الطرفان
ملزمني بالعادات التي ا�ستقر عليها التعامل بينهما ،وميكن �أن تفيد هذه
َ
املخاطب �أو عدم
العادات باملوافقة على الإيجاب على الرغم من �سكوت
ت�صرف )30(.والطرفان ملزَ مان �أي�ض ًا بالأعراف ح�سب ما هو
قيامه ب� ِّأي ُّ
من�صو�ص عليه يف الفقرتني ( )1و( )2من املادة  ،9وميكن �أن ت�ؤ ِّدي هذه
َ
املخاطب �أو عدم قيامه
الأعراف �إىل قبول الإيجاب على الرغم من �سكوت
ت�صرف )31(.وقد ذكرت �إحدى املحاكم � َّأن م�سار التعامل بني الطرفني
ب� ِّأي ُّ
َ
يقت�ضى �أن يقوم املخاطب باالعرتا�ض فور ًا على الإيجاب ،و� َّأن ت� ُّأخر ذلك
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الطرف يف االعرتا�ض على الإيجاب ي�شكِّل قبو ًال له )32(.و ُف ِّ�سر عدم اتخاذ
امل�شرتي �أي �سبيل من �سبل االنت�صاف مبوجب االتفاقية ر ًّدا على عر�ض
البائع ب�أن يفح�ص امل�شرتي الب�ضائع امل�س َّلمة ويعيد بيعها ب�أنه قبول
لعر�ض ب�إنهاء العقد )33(.و�أ َّكدت �إحدى املحاكم � َّأن املادة  ،18يف معاملتها
النية ،الذي هو �أي�ض ًا �أحد املبادئ العامة
لل�سكوت ،متثِّل
مبد�أ ُح�سن َّ
()34
التفاقية البيع .وذهبت بع�ض القرارات �إىل وجود واجب قائم على
()35
معينة.
النية بتقدمي رد على الإيجاب� ،شريطة ا�ستيفاء �شروط َّ
ُح�سن َّ
موجب َيعترب �سكوت
وف�ض ًال عن ذلك ،اعتربت حمكمة � َّأن بيان ًا من ِ
()36
َ
املخاطب قبو ًال هو بيان باطل.

َ
املخاطب ،دون
املوجب
احلد الزمني ما مل يبلِّغ ِ
قبول الإيجاب بعد انق�ضاء ِّ
()38
ت�أخري ،ب� َّأن القبول نافذ.
وتن�ص املادة  )2( 18على قاعدة خا�صة للإيجابات ال�شفوية:
-10
ُّ
تدل الظروف على غري
فالإيجاب ال�شفوي يجب �أن ُيقبل فور ًا ما مل َّ
ذلك )39(.وقد �أ�شارت �إحدى املحاكم �إىل � َّأن الإيجابات ال�شفوية ت�شمل
املحادثات وجه ًا لوجه� ،أو بوا�سطة الهاتف� ،أو بوا�سطة � ِّأي و�سيلة ات�صال
تقنية �أو �إلكرتونية �أخرى تتيح التوا�صل ال�شفوي؛ ولكن لي�س البيانات
()40
امل�سجلة على و�سيطة مادية ،مثل الفاك�س على وجه اخل�صو�ص.
َّ

النفاذ—احلدود الزمنية للقبول

بت�صرف
النفاذ بالقيام
ُّ

تن�ص الفقرة ( )2من املادة  18على �أنه ،ما عدا يف الظروف
-8
ُّ
تن�ص عليها الفقرة ( ،)3ي�صبح القبول نافذ ًا حلظة و�صول ما
التي
ُّ
املوجب ،ب�شرط �أن ت�صل الإفادة باملوافقة خالل
يفيد باملوافقة �إىل ِ
يتم الوفاء
املدة املح َّددة للقبول .و‘ي�صل’ القبول �إىل ِ
املوجب عندما ُّ
باملادة  .24ومبقت�ضى املادة ُ ،23ي َربم العقد عندما ي�صبح القبول
()37
نافذاً.
املوجب خالل
 -9غري �أنه لكي ي�صبح القبول نافذاً ،يجب �أن ي�صل �إىل ِ
املدة املح َّددة يف الفقرة ( )2من املادة  18ب�صيغتها املع َّدلة باملادة 21
وتن�ص املادة  20على القواعد التف�سريية التي
املتعلِّقة بالقبول املت� ُّأخرُّ .
تن�ص عليه املادة  ،21ال ميكن
ِّ
تقرر احلدود الزمنية للقبول .ووفق ًا ملا ُّ

َ
ت�صرف يفيد
املخاطب ب� ِّأي
ُ -11يعترب القبول نافذ ًا حلظة قيام
ُّ
َ
املخاطب ال�صالحية الالزمة،
مبوافقته على الإيجاب ،ب�شرط �أن ميتلك
بحكم الإيجاب �أو نتيجة للعادات التي ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني
بت�صرف ما دون توجيه �إخطار
�أو الأعراف ،للإفادة بقبوله الإيجاب
ُّ
املوجب )41(.وقد �أ�شارت ع َّدة قرارات �إىل الفقرة ( )3ولي�س �إىل
�إىل ِ
()42
َ
بت�صرف ما.
الفقرة ( )1لتقول ب�إمكان �إبرام العقد بقيام املخاطب
ُّ
ويف �إحدى الق�ضايا ،اعرتفت املحكمة با�ستالم امل�شرتي للب�ضائع باعتباره
فعليا مبا يعني �إبرام العقد )43(.ويف ق�ضية �أخرى ،خل�صت �إحدى
قبو ًال ًّ
ُ
َ
املحاكم العليا �إىل � َّأن عقد البيع قد �أبرم حلظة ا�ستخدام املخاطب الذي
�أنكر قبول الإيجاب الب�ضائع امل�س َّلمة يف �أعمال ت�شييد )44(.ويكون ا�ستالم
�إ�شعار بهذا النوع من القبول غري �ضروري يف �ضوء هذه الظروف.

احلوا�شي
()1ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ٢٣ ،أيار/مايو  ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduكان ت�سليم  2 700زوج من الأحذية ر ًّدا على طلب �شراء  400 3زوج �إيجاب ًا مقاب ًال من جانب امل�شرتي عندما ت�س َّلمها).
()2
الن�ص الكامل للقرار)؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]1998ال قبول يف ر�سائل تتع َّلق بالتعديل) (انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه  ،]١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٣املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ١٠ ،متوز/يوليه
(عر�ض بالتعديل وارد يف خطاب ت�أكيد جتاري مل ُيقبل) (انظر َّ
َ
املخاطب)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 133حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� 8 ،شباط/فرباير ( ]1995عر�ض بتعديل وقت
( ]١٩٩٦عر�ض بالتعديل مل ُيقبل ب�سكوت
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٣حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا ١٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥عر�ض بالتعديل وارد يف خطاب
الت�سليم مل ُيقبل) (انظر َّ
الت�أكيد ومل ُيقبل).
()3ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٢ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٤قبول عر�ض ب�إنهاء العقد)؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي
والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٣يونيلك�س (قبول عر�ض ب�إنهاء العقد) ،متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()4ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥تطبيق املادة  18لتحديد ما �إذا كان ال�شرط املتعلق باالحتفاظ بامللكية قد
ُقبل).
()5
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س  ،]٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
ُ ( www.cisg.law.pace.eduف�سر �إر�سال �سند �إذين ب�أنه عدم قبول).
()6انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ 1193جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك ،املك�سيك ٢٩ ،ني�سان�/أبريل ( ،]١٩٩٦اخلطاب املر�سل من البائع املزعوم ر ًّدا على
والت�صرف الالحق من جانب الطرفني ،كل ذلك ُيثبت �إبرام العقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣حمكمة الواليات
الإيجاب ،وخطاب االعتماد الذي يعينِّ البائع باعتباره امل�ستفيد،
ُّ
املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٤ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٢م�سار التعامل �أن�ش�أ واجب الرد على الإيجاب).
()7ق�ضية كالوت رقم  ،Fovárosi Biróság[ ١٧٣هنغاريا ١٧ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال
يوجد اتفاق وا�ضح على متديد عقد التوزيع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل ت�صل املرا�سالت �إىل اتفاق على نوعية الزجاج املذكور يف الطلب).
()8ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٩املحكمة العليا ،النم�سا ١٨ ،حزيران/يونيه �( ]١٩٩٧أعيدت الق�ضية لتحديد ما �إذا كان الإيجاب قد ُق ِّدم �إىل وكيل جتاري).
(تن�ص على �أنه� ،إذا كان
()9املحكمة املحلية يف كا�سيل� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
ُّ
التحريات� ،أو �أن ي�ستخدم
متل ِّقي الإيجاب غري متي ِّقن من معنى �إيجاب مكتوب بلغة �أجنبية فيجب عليه �أن يثري اعرتا�ضات لكي يح�صل على اليقني الكافي� ،أو �أن يجري املزيد من ِّ
ترجمة احرتافية).

		
96

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

()10ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٢حمكمة النق�ض ،فرن�سا ١٦ ،متوز/يوليه  ،]١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الرد املحتوي
جوهريا مبوجب املادة  ،19ولذلك كان �إيجاب ًا مقابالً)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول/
على �شرط حتكيم خمتلف كان تعدي ًال
ًّ
�سبتمرب ( ]١٩٩٢الر ُّد الذي �أ�شار �إىل حلم اخلنزير"غري امللفوف" كان �إيجاب ًا مقاب ًال مبوجب املادة  19ولي�س قبو ًال مبوجب املادة .)18
()11ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٨قبل امل�شرتي ،ب�أدائه العقد� ،شروط البائع القيا�سية التي ع َّدلت الإيجاب
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٢قبل امل�شرتي الإيجاب املقابل
املق َّدم من امل�شرتي) (انظر َّ
عندما مل يعرت�ض عليه يف ر ِّده).
()12ق�ضية كالوت رقم [ ٣٩٥املحكمة العليا� ،إ�سبانيا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٠قبول غري م�شروط مر�سل بالفاك�س)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٥حمكمة الواليات
�أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٨ ،ني�سان�/أبريل ُ ( ]١٩٩٥ف ِّ�سر البيان الوارد يف ر�سالة متل ِّقي الإيجاب ب�أنه قبول) (انظر َّ
املتحدة ،ميت�شيغان ،الواليات املتحدة� ٢٨ ،أيلول�/سبتمرب  ،])Easom Automation Systems, Inc. v. Thyssenkrupp Fabco, Corp.( ٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduقبول �شفوي بالإيجاب).
()13ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س  ،]٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
ت�صرفني يدالَّن على القبول ،ولكن تف�سري الوثائق ال يد ُّل على هذا القبول) :ق�ضية كالوت رقم ٢٩١
( www.cisg.law.pace.eduميكن �أن يكون �إر�سال ر�سالة فاك�س و�سند �إذين ُّ
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ٢٣ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٥ت�سليم البائع لأزواج �أحذية �أقل من العدد املطلوب كان �إيجاب ًا مقاب ًال قبله امل�شرتي بالت�سلُّم).
()14ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣قبول امل�شرتي للب�ضائع يد ُّل على املوافقة على الإيجاب ،مبا
الن�ص الكامل للقرار).
ي�شمل ال�شروط القيا�سية الواردة يف خطاب الت�أكيد) (انظر َّ
()15
مربع من حجر
مربع ًا من حجر الر�صف تبعها ت�سليم  800مرت َّ
ق�ضية كالوت رقم [ 1502حمكمة النق�ض ،فرن�سا� 27 ،أيار/مايو ( ]2014طلبية قدرها  761,60مرت ًا َّ
(تقرر � َّأن الفاتورة التي احتوت على الأحكام وال�شروط العامة َّمت قبولها عندما دفع امل�شرتي
الر�صف ودفعة جزئية)؛ حمكمة بريدا ،هولندا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٨يونيلك�س ِّ
وفق ًا للمادة ))1( 18؛ املحكمة العليا� ،أوكرانيا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا
يف �سرتا�سبورغ ،فرن�سا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()16ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٣املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ١٠ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٦كان ت�سلُّم الطرف الثالث �أ�صالة عن نف�سه قبو ًال بالكمية الزائدة من
الن�ص الكامل للقرار).
الب�ضائع التي �أر�سلها البائع) (انظر َّ
ً
مربع من حجر
مرت
800
ت�سليم
تبعها
الر�صف
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من
ا
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ا
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761.60
قدرها
(طلبية
]
2014
أيار/مايو
�
27
فرن�سا،
النق�ض،
حمكمة
()17ق�ضية كالوت رقم [ 1502
ً
َّ
َّ
الر�صف ودفعة جزئية)؛ حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ١٠٢٩حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� ٢٧ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()18هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم  ،)٨٩٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.unilex.info :قبول
�ضمني لأنابيب مطلوبة).
()19ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]١٩٩٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduمرافعة تذكر �سبب ًا للدعوى با ِّدعاء وقائع تبينِّ �أن الطرفني �أبرما عقد بيع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1193جلنة حماية التجارة اخلارجية املك�سيكية
( ،)Compromexاملك�سيك ٢٩ ،ني�سان�/أبريل  ،]١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :خطاب االعتماد يثبت �أن العقد قد �أبرم).
()20حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية ،الأرجنتني ١٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٣يونيلك�س.
()21ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٠ ،أيار/مايو 201 Federal Supplement (2nd Series) 236 ،]٢٠٠٢
وما يلي ذلك.
()22املحكمة املحلية يف نيرتا� ،سلوفاكيا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()23حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية ،الواليات املتحدة � ١٩أيار/مايو (Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd v. Microflock ٢٠٠٨
) ،Textile Group Corporationمتاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()24حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ١٨ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()25ق�ضية كالوت رقم [ 1119اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٥ق�ضية ب�ش�أن �صنع �أقرا�ص
م�ضغوطة من نوع دي ﭬﻲ دي) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف توجنريين ،بلجيكا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير
 ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()26املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٢٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ١٠٣٣حمكمة مقاطعة مور�سيا� ،إ�سبانيا ١٥ ،متوز/يوليه  ،]٢٠١٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisgspanish.com :
()27حمكمة منطقة كا�سيل� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل املادة .))3( 18
(تن�ص على � َّأن امل�شرتي وافق
()28حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٦ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
ُّ
�ضمنيا بالتزامن على الإيجاب املق َّدم من البائع).
لذلك
ًّ
()29
ق�ضية كالوت رقم  ،Østre Landsret[ ٣٠٩الدامنرك ٢٣ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٨مل تكن بني الطرفني معامالت �سابقة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٤حمكمة النق�ض،
قررت حمكمة النق�ض � َّأن
فرن�سا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :دون ا�ست�شهاد باتفاقية البيعَّ ،
حمكمة اال�ستئناف مل تتجاهل � َّأن ال�سكوت ال ي�شكِّل قبوالً)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٣املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ١٠ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٦ال يوجد قبول حيث
َ
املخاطب ومل يكن هناك دليل �آخر على املوافقة).
�سكت
()30
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٣حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]1999ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduيف معامالت �سابقة قام البائع بتلبية طلبات امل�شرتي دون �أن يخطر امل�شرتي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣حمكمة احتادية ،منطقة نيويورك اجلنوبية،
الواليات املتحدة  ١٤ني�سان�/أبريل �( ]١٩٩٢أن�ش�أ م�سار التعامل واجب ًا بالر ِّد على الإيجاب)؛ و�أخرياً ،ال ميكن افرتا�ض وجود عقد على �أ�سا�س ال�سكوت �إزاء ر�سالة �إقرار – ل َّأن
املحكمة ال ت�ستطيع �أن تثبت وجود هذه العادة يف مكان [امل�شرتي] ول َّأن [البائع] مل يزعم ومل ُيثبت وجود هذه العادة يف مكان [امل�شرتي] – ل َّأن [البائع] مل يربهن على � َّأن هذه العادة
كانت قائمة بني الطرفني؛ حمكمة غريا� ،أملانيا ٢٩ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال�سكوت �إزاء ر�سالة
َ
املخاطب �أو توجد هذه العادة بني الطرفني)؛ املحكمة التجارية يف فرين ،بلجيكا� ١٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية
�إقرار ال ي�شكِّل قبو ًال للعقد ما مل توجد عاد ٌة يف مكان
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ي�شكِّل ال�سكوت قبو ًال حيثما يوجد اتفاق بني الطرفني �أو عادات �أو عرف).
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()31حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه ،]١٩٩٨
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :امل�شرتي الذي �أر�سل خطاب الت�أكيد التجاري مل ُيثبت وجود عرف دويل يق�ضي ب� َّأن ال�سكوت
ي�شكِّل قبوالً)؛ املحكمة التجارية يف فرين ،بلجيكا� ١٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ي�شكِّل ال�سكوت قبو ًال
حيثما يوجد اتفاق بني الطرفني �أو عادات �أو عرف)؛ املحكمة املحلية يف �سي�ساخ� ،سوي�سرا ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduتعترب �أي�ض ًا �أثر ال�سكوت قبو ًال �إذا كان هناك اتفاق) .انظر �أي�ض ًا ر�أي املحامي العام تي�ساورو I-911 ،1997 ،EC Reports ،وما يلي ذلك (خطاب
الت�أكيد التجاري نافذ رغم �سكوت املتل ِّقي �إذا َّمت �إثبات وجود عرف دويل).
()32ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٤ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٢؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٣حمكمة
عينات ومواد �أ�صلية �أن ي�س�أل امل�شرتي عن عدم وجود طلب من امل�شرتي).
اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٩كان ينبغي للبائع الذي بحوزته ِّ
()33ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٢ ،شباط/فرباير .]١٩٩٤
()34املحكمة املحلية يف �سي�ساخ� ،سوي�سرا ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تعترب ال�سكوت
النية ،مع مراعاة � َّأن البائع قبل �شيك ًا مرفق ًا ومل يعرت�ض على خطاب الت�أكيد يف غ�ضون مدة معقولة).
قبو ًال خلطاب ت�أكيد ،بتطبيق مبد�أ ُح�سن َّ
www.cisg.law.pace.edu
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()35ق�ضية كالوت رقم [ ١٠١٧حمكمة
(تن�ص ،فيما
ُّ
�شك يف � َّأن التاجر ملزم ب�أن يعرت�ض فوراً� ،أو يف غ�ضون مدة معقولة� ،إذا تل َّقى ر�سال ًة/خطاب ًا ال يوافق عليه.
يتع َّلق ب�إبطال طلب ،على �أنه "لكي تت�س َّنى التجارة (الدولية) ال�سل�سة ،ال َّ
وهذا االلتزام هو بب�ساطة نتيجة للمعنى الإيجابي امل�سند يف التجارة �إىل ال�سكوت عند تل ِّقي جميع �أنواع الوثائق والر�سائل وما �إىل ذلك").
()36املحكمة التجارية يف فرين ،بلجيكا� ١٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�"( www.cisg.law.pace.edu :إذا مل نت�س َّلم ر ًّدا يف غ�ضون
�سبعة �أيام من تاريخ اليوم ف�سوف نفرت�ض �أنكم توافقون على حمتوى اتفاق ال�شراء").
ُ
()37ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٣حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا ١٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥العقد �أبرم قبل تل ِّقي خطاب الت�أكيد ولذلك مل ترد �إ�شارة يف الر�سالة �إىل
قبول ال�شروط القيا�سية).
()38هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم  ( The ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٧٨٤٤ت�شرين الثاين/نوفمرب
.٧٣-٧٢ )1995
()39حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� ١٣ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(تن�ص ،يف حالة عر�ض
ُّ
�شفوي ،على � َّأن اتفاقية البيع تق�ضي ب� َّأن الإيجاب ال يبقى بعد مكاملة هاتفية).
()40حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� ١٣ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()41حمكمة الواليات املتحدة للتجارة الدولية ،الواليات املتحدة ٧ ،ني�سان�/أبريل ،)Pasta Zara S.p.A. v. United States, American Italian Pasta Company. et al..( ٢٠١٠
(تن�ص على � َّأن �إنتاج الب�ضائع لتلبية طلبات ال�شراء ميكن �أن ين�شئ اتفاقات ملزمة بالبيع ،ولكن م�سار التعامل
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
ُّ
هذا ينبغي �إثباته ب�أدلة تك�شف كل الظروف التي ر َّتب فيها الطرفان ال�صفقات يف الواقع)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شرقية 21 ،كانون الثاين/يناير 2010
( ،)Golden Valley Grape Juice and Wine, LLC v. Centrisys Corporation et al.متاحة يف الإنرتنت على العنوانَّ ( www.cisg.law.pace.edu :مت قبول �شروط العقد عندما
قام امل�شرتي ببيع الب�ضائع لطرف ثالث) .ق�ضية كالوت رقم [ ٧١٥اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٥ ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،]١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل �أنه ،يف �صفقة مبيعات بني طرفني �صيني وكوري ،كان ميكن يف الواقع ،عم ًال
باملادة  )3( 18من اتفاقية البيع� ،أن يعني حتميل الب�ضائع موافقة� ،شريطة الوفاء ب�شرطني هما� )1( :إر�سال �إخطار بالقبول �إىل امل�شرتي كتابة ،ل َّأن ال�صني �أبدت حت ُّفظاً ،عند
التوقيع على اتفاقية البيع ،حتتفظ فيه ب�شروطها اخلا�صة بالكتابة (املادة  96من اتفاقية البيع)؛ و(� )2أن ُير�سل �إخطار القبول هذا يف غ�ضون وقت معقول .وخل�صت هيئة التحكيم
�إىل �أنه ال ن�شاط ال�شحن من جانب البائع وال الإخطار بال�شحن الذي �أر�سله بعد ال�شحن بخم�سة �أيام ي�شكِّل قبو ًال �صاحلاً).
()42ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٦املحكمة املحلية يف [والية] ميني�سوتا ،الواليات املتحدة� ٩ ،آذار/مار�س �( ]١٩٩٩إذا كانت االتفاقية منطبقة ،يكون الطرف قد قبل عن طريق
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٣املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ١٠ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٦ت�سلُّم الطرف الثالث
الأداء مبوجب املادة ( ))3( 18انظر َّ
عدد ًا من الب�ضائع �أكرب من العدد املتعاقد عليه كان قبو ًال مبوجب املادة  ،)3( 18ولكن لي�س قبو ًال القرتاح البائع تعديل ال�سعر)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩١حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ٢٣ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٥ميكن �أن ي�شكِّل ت�سليم الب�ضائع قبو ًال للطلب مبوجب املادة  ،)3( 18ولكن ل َّأن الكمية امل�س َّلمة كانت خمتلفة اختالف ًا
جوهريا عن الكمية املطلوبة فيكون القبول �إيجاب ًا مقاب ًال مبوجب املادة )19؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1452املحكمة العليا ،اجلمهورية الت�شيكية� ٢٩ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٦ترجمة
ًّ
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف كا�سيل� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل املادة .))3( 18
()43انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1107حمكمة التحكيم العليا يف االحتاد الرو�سي ،ق�ضية رقم  2 ،VAS-9900/10ت�شرين الثاين/نوفمرب .]2010
()44انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1516املحكمة العليا ،النم�سا 13 ،كانون الأول/دي�سمرب .2013 ،Internationales Handelsrecht ،]2012
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املادة 19
ت�ضمن �إ�ضافات �أو حتديدات �أو تعديالت ُيعترب
(�  )1إذا ان�صرف الر ُّد على الإيجاب �إىل القبول ولك َّنه َّ
رف�ض ًا للإيجاب و ُي�شكِّل �إيجاب ًا مقابالً.
َ
متممة �أو خمتلفة ال ت�ؤ ِّدي
( )2ومع ذلك �إذا
وت�ضمنَ عنا�ص َر ِّ
ان�صرف الر ُّد على الإيجاب �إىل القبول َّ
مربر ،باالعرتا�ض على ذلك
غري
أخري
�
ت
دون
،
املوجب
قام
إذا
�
ال
�
إ
ال
قبو
ِّل
ك
�ش
ي
فهو
ً
َّ
�إىل تغيري �أ�سا�سي للإيجابُ ،
ُ
َّ
ت�ضمن ما جاء
�شفويا �أو ب�إر�سال �إخطار بهذا املعنى ،ف�إذا مل َيعترَ �ض
ُ
ًّ
املوجب على النحو املذكور يكون العق ُد قد َّ
يف الإيجاب مع التعديالت التي جاءت يف �صيغة القبول.
ال�شروط الإ�ضافية �أو املختلف ُة املتعلِّقة بالثمن �أو الت�سديد �أو النوعية �أو الكمية �أو مكان وموعد
()3
ُ
الت�سليم للب�ضائع �أو ما يتع َّلق مبدى م�س�ؤولية �أحد الطرفني جتاه الطرف الآخر �أو ت�سوية املنازعات ،هذه الأمور
ُتعترب �أنها ُت�ؤَ ِّدي �إىل تغيري �أ�سا�سي مبا جاءت به �صيغ ُة الإيجاب.

التعديالت غري الأ�سا�سية

نظرة جمملة
بالن�ص على � َّأن القبول املزعوم الذي
تقيد املادة  19املادة ،18
-1
ِّ
ِّ
يعدل الإيجاب ي�شكِّل رف�ض ًا له ،و ُيعتبرَ بد ًال من ذلك �إيجاب ًا مقابالً.
ِّ
وتن�ص الفقرة ( )1من املادة  19على هذا املعنى الأ�سا�سي ،يف حني
ُّ
ت�ستثني الفقرة ( )2التعديالت غري الأ�سا�سية التي ال يعرت�ض عليها
املوجب .وت�سرد الفقرة ( )3امل�سائل التي ُتعتبرَ �أ�سا�سية.

()1

التعديالت الأ�سا�سية
تن�ص الفقرة ( )1على � َّأن الر َّد على الإيجاب الذي ي�ضيف �إىل
-2
ُّ
أو
�
ده،
يقي
أو
�
إيجاب،
ال
يعدله بخالف ذلكُ ،يعتبرَ رف�ض ًا له )2(.وقد
ِّ
ِّ
ا�ستعر�ضت ع َّدة قرارات اخلطابات املتعددة املتبادلة بني الطرفني
وخل�صت ،دون حتديد التعديالت� ،إىل عدم وجود قبول للإيجاب يف � ِّأي
()3
مرحلة من املراحل.
 -3وت�سرد الفقرة ( )3امل�سائل التي �إذا خ�ضعت للتعديل يف الر ِّد
أ�سا�سيا .وقد ُق�ضي ب� َّأن التعديالت املتعلِّقة
على الإيجاب جعلت التعديل � ًّ
()5
()4
املبينة فيما يلي هي تعديالت �أ�سا�سية :الثمن؛ والت�سديد؛
بامل�سائل َّ
ونوعية الب�ضائع وكميتها؛( )6ومكان الت�سليم وموعده؛( )7وت�سوية
املنازعات� )8(.إ َّال � َّأن �أحد القرارات ذكر � َّأن التعديالت للم�سائل الواردة
يف الفقرة ( )3ال تكون �أ�سا�سية �إذا مل ُتعترب �أ�سا�سية من جانب الطرفني
�أو على �ضوء الأعراف )9(.وذكر قرار �آخر � َّأن املادة  )3( 19تت�أ َّلف من
جمرد افرتا�ض قابل للدح�ض بوجود تعديل �أ�سا�سي على الإيجابُ ،ق ِّدمت
َّ
ب�ش�أنه �أد َّلة داح�ضة حيث � َّإن امل�شرتي يف الق�ضية ذات ال�صلة مل يبلِّغ عن
التناق�ض بني الطلبية ور ِّد امل�شرتي �إزاء كمية الب�ضائع املطلوبة ،و ُن ِّف َذت
الطلبية املع َّدلة )10(.واع ُتربت �أي�ض ًا م�س�ألة غري واردة يف تلك القائمة
أ�سا�سيا ،وهي ا�شرتاط �أن ُيق َبل امل�شرتي من جانب اجلهة التي
تعدي ًال � ًّ
()11
ت� ِّؤمن البائع من خماطر االئتمان .ولذلك اع ُتربت القائمة الواردة يف
()12
املادة  )3( 19غري �شاملة.

يت�ضمن تعديالت غري �أ�سا�سية
-4
ُّ
تن�ص الفقرة ( )2على � َّأن الر َّد الذي َّ
يت�ضمن ال�شروط
ذلك
عن
الناجت
العقد
أن
�
(و
ال
قبو
ِّل
ك
ي�ش
إيجاب
ل
ا
على
ً
َّ
َّ
َ
املخاطب
(مقدم الإيجاب)
ب
املوج
ِّغ
ل
يب
مل
املع َّدلة الواردة يف الرد) ما
ِ
ِّ
()13
مربر له ،ب�أنه يعرت�ض على التعديالت.
(متل ِّقي الإيجاب) ،دون ت�أخري ال ِّ
َ
املخاطب ال تعترب
وذكرت �إحدى املحاكم � َّأن التعديالت التي حتابي
�أ�سا�سية وال يتعينَّ �أن يقبلها الطرف الآخر �صراحة )14(.واع ُتربت �أي�ض ًا
َ
التعديالت التي ال �صلة لها
باملخاطب غري �أ�سا�سية .واعتربت املحكمة � َّأن
َ
املخاطب غري
التغيريات الب�سيطة يف كمية الب�ضائع امل�شار �إليها يف ر ِّد
املحددة لطريقة تعبئة الب�ضائع
�أ�سا�سية نظر ًا لأنها ت�أ َّتت من التفا�صيل ِّ
()15
وتغليفها.
 -5وقد ُق�ضي ب� َّأن التعديالت التالية غري �أ�سا�سية :عبارة تفيد ب� َّأن
ال�سعر �سيع َّدل وفق ًا لالرتفاع وكذلك االنخفا�ض يف �سعر ال�سوق ،وت�أجيل
ت�سليم �أحد البنود؛( )16و�شرط قيا�سي ا�شرتطه البائع واحتفظ فيه
باحلق يف تغيري تاريخ الت�سليم؛( )17وتغيري لوقت ال�شحن ولكن لي�س لوقت
ِّ
()20
الت�سليم؛( )18وتعديل لتكاليف النقل؛( )19وزيادة يف كمية الب�ضائع؛
وتعديل لكمية الب�ضائع التي ت�شملها كل عملية ت�سليم دون تغيري الكمية
الإجمالية؛( )21وتغيري يف ال�ضمان الم�صرفي؛( )22وطلب مق َّدم �إىل
امل�شرتي ب�أن ي�ضع م�سودة اتفاق �إنهاء ر�سمي للعقد؛( )23وطلب للتعامل
()24
مع العقد ب�سرية �إىل �أن يقوم الطرفان بالإعالن عنه ب�شكل م�شرتك؛
و�شرط يق�ضي بتحديد مدة لرف�ض امل�شرتي للب�ضائع امل�س َّلمة؛( )25وحذف
()26
�شرط ب�ش�أن امل�س�ؤولية عن الإخالل بالعقد.

ال�شروط القيا�سية املت�ضاربة
 -6ال توجد يف االتفاقية قواعد خا�صة لتناول امل�سائل التي تثار عندما
ي�ستخدم كل من البائع وامل�شرتي املحتمالن �شروط تعاقد قيا�سية مع َّدة
م�سبق ًا لال�ستعمال العام
�سمى "معركة اال�ستمارات").
ِّ
واملتكرر (ما ُي َّ

		

				

اجلزء الثاين -تكوين العقد	

جزئيا،
ويوجد الت�ضارب عندما تختلف جمموعتا ال�شروط اختالف ًا
ًّ
وكذلك عندما ال يحتوي �أحد ال�شروط القيا�سية على �أحكام ب�ش�أن م�س�ألة
()27
مدرجة �صراحة يف جمموعة ال�شروط القيا�سية للطرف الآخر.
وتخل�ص ع َّدة قرارات �إىل � َّأن التنفيذ من جانب الطرفني بالرغم من
()28
الت�ضارب اجلزئي بني �شروطهما القيا�سية ين�شئ عقد ًا نافذاً.
وب�ش�أن �شروط هذه العقودُ ،تدرِج ع َّدة قرارات ال�شروط التي ا َّتفق
عليها الطرفان من حيث اجلوهر ،وت�ستعي�ض عن ال�شروط القيا�سية
التي تت�ضارب(( )29بعد تقييم كل ال�شروط) مع القواعد االحتياطية
�سمى ذلك قاعدة اال�ستبعاد
( )default rulesالواردة يف االتفاقية (و ُي َّ
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 )knock-out rule؛ و ُتعطي ع َّدة قرارات �أخرى مفعو ًال لل�شروطيقدم �إيجاب ًا �أو �إيجاب ًا مقابالً ،و ُيعترب ذلك
القيا�سية لآخر �شخ�ص ِّ
الإيجاب بعدئذ مقبو ًال من جانب الطرف الآخر من خالل الأداء
الالحق (قاعدة الإيجاب الأخري  )30(.)last-shot rule -ورف�ض قرار
�آخر �إعطاء مفعول لل�شروط القيا�سية ل ٍّأي من الطرفني ،حيث � َّإن البائع
غري ملزم ب�شروط امل�شرتي املدرجة على ظهر ا�ستمارة الطلب يف غياب
�إ�شارة �إليها يف وجه اال�ستمارة ،يف حني � َّأن �شروط البائع—املدرجة
يف خطاب ت�أكيد مر�سل من البائع بعد �إبرام العقد—مل ُتقبل ب�سكوت
()31
امل�شرتي.

احلوا�شي
()1لكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٨٩املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٠ ،آذار/مار�س  ،]١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :يجب
�أن يفي الر ُّد مبتطلبات التحديد الواردة يف املادة  .)1( 14لكي يكون �إيجاب ًا مقابالً) .لالطِّ الع على مناق�شة ملتطلبات التحديد الواردة يف املادة  ،)1( 14انظر الفقرتني  6و 7من
النبذة ب�ش�أن املادة  .14املحكمة ال�شعبية املتو�سطة يف هانغزو ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،٢٠٠٢ ،خال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
النية الظاهرة هي موا�صلة املفاو�ضات ،كما ي َّت�ضح من ر ِّد مثل "بهذا ن�ؤكِّد الأحكام الواردة �أعاله؛ و�س ُتناق�ش
ِّ
(تقرر �أنه يوجد �إيجاب مقابل مبوجب املادة  )1( 19عندما كانت َّ
التفا�صيل يف  11حزيران/يونيه").
()2حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س ،(Miami Valley Paper, LLC v. Lebbing Engineering & Consulting GmbH) ]٢٠٠٩
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�ؤكِّد عموم ًا � َّأن اتفاقية البيع تتبع قاعدة التطابق التام ).)(mirror image rule
()3
الن�ص
انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]1998ال يوجد اتفاق على �إنهاء العقد) (انظر َّ
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Fovárosi Biróság[ ١٧٣هنغاريا ١٧ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(ال يوجد اتفاق وا�ضح على متديد عقد التوزيع).
()4ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٤املحكمة العليا ،النم�سا� ٩ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٤١٧
[حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]١٩٩٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٣املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ١٠ ،متوز/يوليه  ،]١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٩حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� ٢٧ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
( www.cisg.law.pace.eduانظر َّ
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()5
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية٢٠٠٠ ،
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦وقت ال�سداد) (انظر َّ
(قرار التحكيم رقم  ،Yearbook Commercial Arbitration ،)10329املج َّلد  ،29ال�صفحة  ،)2004( 108متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كان �شرط
ال�سداد املن�صو�ص عليه يف العقد هو "بخطاب اعتماد غري قابل للإلغاء بعد  90يوم ًا من تاريخ �سند ال�شحن" .و�شمل القبول �شرط �سداد مكتوب ًا بخط اليد وهو "E. O. remissa
أ�سا�سيا).
]( diretta" [sicالرتجمة" :و�/أو ال�سداد املبا�شر بعد  90يوم ًا")؛ واعترب املح َّكم ذلك تعدي ًال � ًّ
()6ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ٢٣ ،أيار/مايو  ]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduت�سليم عدد من �أزواج الأحذية �أقل من العدد الذي َّمت طلبه)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا،
� ٣١آذار/مار�س  ]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :اختالف يف نوعية زجاج �أنابيب االختبار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢١حمكمة
يت�ضمن طلب ًا
اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ٤ ،آذار/مار�س  ،]١٩٩٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :قبول َّ
للح�صول على �أنواع �إ�ضافية من امل�سامري امللولبة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
يت�ضمن �إيجاب ًا لبيع حلم اخلنزير "غري امللفوف" بد ًال من امللفوف)؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا 2 ،كانون الأول/دي�سمرب
الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :قبول َّ
 ،200٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :إيجاب مقابل يعر�ض  15ط ًّنا من ُ�س َّكر فواكه الطعام بد ًال من � 5أطنان)؛ حمكمة اال�ستئناف،
بلجيكا 8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،200٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانُ ( www.cisg.law.pace.edu :ق ِّدم �إيجاب ب�ش�أن �أقم�شة من نوع "كابول" و ُق ِّدم �إيجاب
مقابل له ب�ش�أن �أقم�شة من نوع "ليما" ،ومل يقبل امل�شرتي الإيجاب املقابل؛ ت�ؤكِّد ق�ضية املحكمة التجارية يف �أوديرناد ،بلجيكا ١٠ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()7ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ٦ ،ني�سان�/أبريل �( ]1998شروط الت�سليم) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على
( www.cisg.law.pace.eduانظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٦ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
(انظر
الت�سليم)
(وقت
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
َّ
على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تواريخ الت�سليم)؛ املحكمة االبتدائية ،املنطقة االحتادية ،املك�سيك 5 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر �( ٢٠٠٤ش َّكل التغيري يف وقت ومكان الت�سليم
يتم قبوله وبذلك مل ُيربم العقد)� ،أ َّكدتها ق�ضية كالوت رقم [ 1193املحكمة املدنية التابعة للدائرة الأوىل� ١٠ ،)٢٠٠٥/١٢٧( Amparo Directo Civil ،آذار/
�إيجاب ًا مقاب ًال مل َّ
مار�س  ،]٢٠٠٥املك�سيك ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()8ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٢حمكمة النق�ض ،فرن�سا ١٦ ،متوز/يوليه  ،]١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :شروط خمتلفة
الن�ص
الختيار املحكمة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٤ ،ني�سان�/أبريل �( ]١٩٩٢إدراج �شرط حتكيم) (انظر َّ
الكامل للقرار)؛ حمكمة الواليات املتحدة� ،ألباما ،الواليات املتحدة� 31 ،آذار/مار�س  ،(Belcher-Robinson, L.L.C. v. Linamar Corporation, et al.( 2010متاحة يف الإنرتنت
حتدد بو�ضوح ما �إذا كان ال�شرط املتعلق باختيار
على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :إدراج �شرط ب�ش�أن اختيار املحكمةَّ ،مت النظر فيه يف دعوى رف�ض ل َّأن املادة  )3( 19ال ِّ
أ�سا�سيا)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا ٢٦ ،حزيران/
أ�سا�سيا؛ ترى املحكمة �أنه كان معقو ًال �أكرث �أن يعامل ال�شرط باعتباره تغيري ًا � ًّ
املحكمة يغيرِّ الإيجاب تغيري ًا � ًّ
يونيه  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل � َّأن �شرط التحكيم هو دائما تغيري �أ�سا�سي مبوجب املادة .))3( 19
()9ق�ضية كالوت رقم [ ١٨٩املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٠ ،آذار/مار�س .]1997
()10
مربع من حجر
مربع ًا تبعها ت�سليم  800مرت َّ
ق�ضية كالوت رقم [ 1502حمكمة النق�ض ،فرن�سا� 27 ،أيار/مايو ( ]2014طلبية من حجر الر�صف قدرها  761.60مرت ًا َّ
الر�صف ودفعة جزئية).
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()11ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا� ٧ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
�ضمنيا على
( www.cisg.law.pace.eduتذكر � َّأن ال�شرط الذي ق َّدمه �أحد الأطراف �أثناء املفاو�ضات بني الطرفني ميكن �أن يعترب عرف ًا مبوجب املادة  9من اتفاقية البيع ينطبق
ًّ
العقد� ،شريطة علم الطرف الآخر بذلك ال�شرط �أو عدم �إمكانية جهله به (املادة  )1( 8من االتفاقية)؛ ونتيجة لعدم الوفاء بال�شرط ،مل يعترب العقد مربماً).
()12حمكمة الواليات املتحدة� ،ألباما ،الواليات املتحدة� ٣١ ،آذار/مار�س  ،(Belcher-Robinson, L.L.C. v. Linamar Corporation, et al.) ٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()13املحكمة التجارية يف نيفيل ،بلجيكا� ١٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم
االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٠ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل � َّأن
االعرتا�ض املق َّدم على التعديل غري الأ�سا�سي بعد � 5أيام من القبول املزعوم مل يق َّدم يف الوقت املنا�سب).
()14ق�ضية كالوت رقم [ ١٨٩املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٠ ،آذار/مار�س .]1997
()15اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٠ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
ين�ص على � َّأن "ال�سفينة التي يبلغ عمرها �أكرث من � 20سن ًة غري مقبولة" ،وغيرَّ عبارة "مدفوع �أجرة النقل"
( www.cisg.law.pace.eduع َّدل امل�شرتي الإيجاب ،وحذف ال�شرط الذي ُّ
�إىل "�أجرة النقل ُتدفع وفق ًا للم�شارطة"؛ واع ُترب التغيري غري �أ�سا�سي بالنظر �إىل � َّأن طابع امل�شارطة املذكورة يف العقد هو ‘ت�سليم ظهر الباخرة’).
()16ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٨حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا  ٢٢ني�سان�/أبريل � ،]١٩٩٢أ ّكدت ،ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٥حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٤ ،كانون الثاين/يناير
الن�ص الكامل للقرار).
 ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�أكيد دون �إ�شارة حم َّددة �إىل االتفاقية) (انظر َّ
()17ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ناومبورغ� ،أملانيا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،]١٩٩٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
ُ ( www.cisg.law.pace.eduف ِّ�سر �شرط الت�سليم وفق ًا للمادة ( 33ج)).
()18ق�ضية كالوت رقم [ 1122اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب  ،]٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانَّ ( www.cisg.law.pace.edu :مت تغيري وقت ال�شحن املن�صو�ص عليه يف الإيجاب – وهو ني�سان�/أبريل و�أيار/مايو وحزيران/يونيه � – 2001إىل ني�سان�/أبريل
وقررت هيئة التحكيم � َّأن وقت الت�سليم ما زال يبد�أ يف ني�سان�/أبريل ،وتغيري الت�سليم من ثالث عمليات �إىل
و�أيار/مايو وحزيران/يونيه ومتوز/يوليهُ ،
وحذفت عبارة "� "2001أي�ضاً؛ َّ
قررت املحكمة �أنه كان ينبغي �أن ُيفهم على وجه املعقولية � َّأن العقد �سي�ؤ َّدى خالل
"
،2001
"
عبارة
بحذف
ق
ل
يتع
وفيما
الت�سليم؛
وقت
يف
ا
أ�سا�سي
َّ
�أربع عمليات ال يعني بال�ضرورة تغيري ًا � ًّ
َّ
عام  ،2001ل َّأن امل�شرتي ما زال بو�سعه �شراء ب�ضائع تلك ال�سنة من البائع).
()19
(ن�صت
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانَّ www.cisg.law.pace.edu :
املربع"؛ و�أ�ضيفت يف ر ِّد امل�شرتي عبارة "�شروط الت�سليم :ت�سليم يف موقع البناء").
الأحكام وال�شروط العامة للبائع على � َّأن "النقل �سيكلف  9ماركات �أملانية للمرت َّ
()20ق�ضية كالوت رقم [ 1511حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� 9 ،أيار/مايو  ،]2012ولدى اال�ستئناف :ق�ضية كالوت رقم [ 1502حمكمة النق�ض ،فرن�سا� 27 ،أيار/مايو
.]2014
()21
ق�ضية كالوت رقم [ 1122اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب  ،]٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تغيري من ثالث عمليات ت�سليم قدرها  500طن و 700طن و 800طن يف كل عملية� ،إىل �أربع عمليات ت�سليم قدرها  500طن يف
كل عملية؛ واع ُتربت التعديالت غري �أ�سا�سية لأنه لي�س هناك تغيري يف الكمية الإجمالية).
()22هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم  ،)٨٩٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.unilex.info :أ�صدر �أحد
م�صرفيا مل يكن مذكور ًا يف العقد ،و�شكل ذلك �إيجاب ًا مقابالً ،و�ش َّكل قبول الطرف الآخر لل�ضمان الم�صرفي دون حت ُّفظ ،وبدء الإنتاج املزعوم للأنابيب املطلوبة،
الطرفني �ضمان ًا
ًّ
�ضمنيا).
قبو ًال
ًّ
()23
اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٣قرار التحكيم رقم  ،)٧٥يونيلك�س ،متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت
على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
( ،Fováosi Biróság)24بوداب�ست ،هنغاريا ١٠ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانُ ،www.cisg.law.pace.edu :نق�ضت لأ�سباب
�أخرى ،ق�ضية كالوت رقم  ،Legfelsóbb Biróság[ ٥٣هنغاريا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٢
()25ق�ضية كالوت رقم [ ٥٠املحكمة املحلية يف بادن-بادن� ،أملانيا� ١٤ ،آب�/أغ�سط�س  ،]١٩٩١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر َّ
()26ق�ضية كالوت رقم [ 1122اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب  ،]٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
(تقرر � َّأن ال�شرط املحذوف ال يعادل تغيري ًا ملدى م�س�ؤولية �أحد الطرفني جتاه الآخر ،كما هو مبينَّ يف املادة  )3( 19من اتفاقية
الإنرتنت على العنوانِّ www.cisg.law.pace.edu :
البيع).
()27
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()28املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كيل� ،أملانيا ٦ ،ت�شرين
الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥يونيلك�س (�أثبت الأداء من جانب الطرف � َّأن الطرفني � َّإما �أنهما خرجا عن املادة � 19أو �أنهما تنازال عن �إنفاذ ال�شروط القيا�سية املت�ضاربة)؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س  ،]1998ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :قبل امل�شرتي،
الن�ص الكامل للقرار).
ب�أداء العقد ،ال�شروط القيا�سية املختلفة عن عر�ضه) (انظر َّ
()29املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كيل� ،أملانيا ٦ ،ت�شرين
الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥يونيلك�س (ال ين َّفذ �سوى ال�شروط القيا�سية امل�شرتكة بني الطرفني)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�صل �إىل نف�س النتيجة بتطبيق قاعدة ‘�آخر �إيجاب’).
()30حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا الغربية ،الواليات املتحدة� 10 ،أيلول�/سبتمرب (Roser Technologies, Inc. v. Carl Schreiber Inc. GmbH d/b/a ،2013
) ،CSN Metalsمتاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س ،]١٩٩٨
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :قبل امل�شرتي ،ب�أدائه ،ال�شروط القيا�سية املختلفة عن �شروطه)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة
التجارة الدولية( ١٩٩٧ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨٦١١يونيلك�س (�إذا اع ُتربت ال�شروط القيا�سية �إيجاب ًا مقابالً ،يكون املتل ِّقي قد قبل تلك ال�شروط بت�سلُّم الب�ضائع ومعها فاتورة
ملحق بها ال�شروط القيا�سية) .انظر �أي�ض ًا حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦يونيلك�س (ورد يف قبول البائع � َّأن �شروطه القيا�سية ال تنطبق �إ َّال
بقدر عدم تعار�ضها مع �شروط امل�شرتي القيا�سية)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduبعد تطبيق قاعدة ‘�آخر �إيجاب’ ،قالت املحكمة � َّإن امل�شرتي قبل �إيجاب البائع ،وبذلك �إدراج �شروطه القيا�سية ،بقبول الب�ضائع و�سداد جزء من
الثمن)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية ،الواليات املتحدة ٢٥ ،متوز/يوليه ،(Norfolk Southern Railway Company v. Power Source Supply, Inc.( ٢٠٠٨
.

.
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متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :معركة ا�ستمارات يف �إطار املادة )19؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا٢٤ ،
�أيار/مايو  ،]٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :يف بيع ب�ضائع بني بائع من هولندا وم�شرت �أملاين ،تبادل فيها االثنان �أحكامهما
�سمى
قررت املحكمة � َّأن تف�سري العقود ذات الأحكام املت�ضاربة ي�ؤ ِّدي �إىل �أن َّ
تطبق على الأقل ال�شروط غري املختلفة؛ وفيما يتع َّدى ذلك ،تنطبق قاعدة ما ُي َّ
و�شروطهما العامةَّ ،
‘نظرية �آخر �إيجاب’ ،التي تكون مبوجبها ال�شروط احلاكمة هي �آخر �شروط َّمت تبادلها؛ ويف هذه احلالة ،ي�ؤ ِّدي البديالن �إىل نف�س النتيجة ،ل َّأن ال�شرط املتعلق باختيار املحكمة
هو نف�سه يف كليهما).
()31ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٣حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا ١٣ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٥

		
102

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 20
( )1يبد�أُ
املوج ُب للقبول يف برقية �أو ر�سالة من حلظة ت�سليم الربقية
يحددها ِ
ُ
�سريان املدة التي ِّ
مبين ًا بها َفمِ نَ التاريخ املبينَّ على الغالف .ويبد�أُ
للإر�سال �أو من التاريخ املبينَّ بالر�سالة� ،أو �إذا مل يكن التاريخ َّ
املوجب للقبول بوا�سطة الهاتف �أو التلك�س �أو غري ذلك من و�سائل االت�صال الفوري،
يحددها
ُ
�سريان املدة التي ِّ
ُ
َ
من حلظة و�صول الإيجاب �إىل املخاطب.
العطالت الر�سمية �أو � َّأيام عطلة العمل الواقعة �أثناء �سريان مدة القبول يف ح�ساب تلك
َدخلُ
( )2ت ُ
ُ
املوجب ب�سبب كون اليوم الأخري من املدة املح َّددة
املدة .ومع ذلك� ،إذا مل ميكن
ت�سليم �إخطار القبول يف عنوان ِ
ُ
املوجب ،تمُ َّدد املدة �إىل اليوم التايل من � َّأيام العمل.
عمل
مكان
يف
عمل
عطلة
يوم
ِ
للقبول عطل ًة ر�سمي ًة �أو َ

نظرة جمملة
تن�ص املادة  20على قواعد حل�ساب املدة التي يجب فيها على متل ِّقي الإيجاب �أن يقبله.
-1
ُّ
ومتيز هذه الفقرة بني و�سائل االت�صال التي تواجه ت�أخري ًا بني الإر�سال والت�سليم (اجلملة )1
 -2وتبينِّ الفقرة ( )1متى يبد�أ �سريان املدة املح َّددة للقبولِّ .
وو�سائل االت�صال الفورية (اجلملة  .)2وال توجد ق�ضايا مب َّلغ عنها طُ ِّبقت فيها هذه الفقرة.
 -3وتعالج الفقرة (� )2أثر العطل الر�سمية و�أيام عطل العمل على احت�ساب املدة الزمنية املح َّددة .وال توجد ق�ضايا مب َّلغ عنها طُ ِّبقت فيها هذه الفقرة.
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املادة 21
َ
�شفويا بذلك
القبول املت� ِّأخ ُر �آثا َره �إذا ما قام املوجب دون ت�أخري ب�إبالغ
حد ُث
( )1ومع هذا ُي ِ
ُ
املخاطب ًّ
ر�سل �إليه �إخطار ًا بهذا املعنى.
�أو �أَ َ
املت�ضمنة قبو ًال مت� ِّأخر ًا �أنها قد �أُر�سلت يف ظروف ظهر معها �أنه
(�  )2إذا َتبينَّ من الر�سالة �أو الوثيقة
ِّ
َ
لو كان �إي�صالها قد جرى ب�شكل اعتيادي لو�صلت �إىل املوجب يف الوقت املنا�سب ،ف� َّإن هذا القبول املت� ِّأخر يحدث
َ
ر�سل �إليه �إخطارا
�آثا َره �إ َّال �إذا قام املوجب دون ت�أخري ب�إخبار
�شفويا ب� َّأن ال َ
إيجاب قد اع ُترب ملغي ًا �أو �أَ َ
املخاطب ًّ
بهذا املعنى.

نظرة جمملة
تن�ص املادة  21على � َّأن القبول املت� ِّأخر يكون ،رغم ذلك الت�أخري،
-1
ُّ
نافذ املفعول �إذا َّمت الوفاء بال�شروط الواردة يف الفقرتني ( )1و(.)2
وحتدد �أحكام �أخرى من اجلزء الثاين من االتفاقية متى يكون القبول
ِّ
مت� ِّأخراً .وهكذا تقت�ضي املادة  ،)2( 18لكي يكون القبول مر�س ًال يف
(املوجب) خالل املدة
مقدم الإيجاب
ِ
الوقت املنا�سب� ،أن ي�صل �إىل ِّ
تن�ص على ذلك تلك
الزمنية املح َّددة يف تلك الفقرة واملح�سوبة كما ُّ
وحتدد الفقرة  24متى ‘ي�صل’ الرجوع عن الإيجاب �إىل
املادة 20؛ ِّ
َ
حتدد الظروف
()3
18
املادة
أن
�
بيد
ب).
(املخاط
متل ِّقي الإيجاب
َّ
ِّ
بت�صرف
التي يكون فيها القبول نافذ ًا عندما يقوم متل ِّقي الإيجاب " ُّ
ما ،كالذي يتع َّلق ب�إر�سال الب�ضائع �أو ت�سديد الثمن ،دون �إخطار
املوجب [."]...

وتن�ص الفقرة ( )1على � َّأن القبول املت�أخر يعترب نافذ ًا �إذا �أخطر
-2
ُّ
مقدم الإيجاب متل ِّقي الإيجاب ،دون ت�أخري ،ب� َّأن القبول نافذ )1(.ووفق ًا
ِّ
لقرار �صادر عن �إحدى املحاكم العلياُ ،ي َربم العقد عندئذ ب�أثر رجعي وقت
مقدم
مقدم الإيجاب (لي�س عندما ت�صل ر�سالة ِّ
و�صول القبول املت� ِّأخر �إىل ِّ
()2
إيجاب).
الإيجاب �إىل متل ِّقي ال
مقدم الإيجاب امل�ؤ ِّيد بعد
د
ر
ويكون
ُّ ِّ
()3
ر�سل "دون ت�أخري" بينما
�شهرين من القبول املت�أخر بال مفعول لأنه مل ُي َ
()4
ُيعترب الرد املر�سل بعد �أ�سبوع قد �أر�سل بال�سرعة الكافية.
-3
املت�ضمنة قبو ًال
وتن�ص الفقرة ( )2على � َّأن "الر�سالة �أو الوثيقة
ِّ
ُّ
مت� ِّأخر ًا" تكون مع ذلك �سارية املفعول باعتبارها قبو ًال �إذا تبينَّ من الر�سالة
مقدم الإيجاب ب�شكل اعتيادي يف الوقت
�أو الوثيقة �أنها كانت �ست�صل �إىل ِّ
مقدم العر�ض متل ِّقيه دون ت�أخري �أنه يعترب
املنا�سب للقبول ،ما مل يبلِّغ ِّ
الإيجاب قد �أُلغي .وال توجد ق�ضايا مب َّلغ عنها طُ ِّبقت فيها الفقرة (.)2

احلوا�شي
()1هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم  ( The ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٧٨٤٤ت�شرين
مقدم الإيجاب
الثاين/نوفمرب �( 73-72 )1995إ�شارة �إىل القانون النم�ساوي واالتفاقية للقول ب� َّأن القبول املت�أخر لن يكون �ساري املفعول ما مل يخطر ِّ
التو�صل �إىل نف�س النتيجة يف حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا ٢١ ،كانون الأول/دي�سمرب ،٢٠٠١
متل ِّقي الإيجاب دون ت�أخري ب� َّأن القبول �ساري املفعول)َّ .مت ُّ
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :رغم � َّأن العقد اع ُترب مربم َا لأنه َّمت �أدا�ؤه ب�شحن البائع للب�ضائع وقبول
امل�شرتي لها).
()2املحكمة االحتادية� ،أملانيا 7 ،كانون الثاين/يناير .CISG-online No. 2477 = 56 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2014
()3حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� 24 ،آذار/مار�س .CISG-online No. 2165 = )252( 250 ،2010 ،Internationales Handelsrecht ،2009
()4حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن 30 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .CISG-online No. 2183 = )144( 142 ،2011 ،Internationales Handelsrecht ،2010
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املادة 22
القبول �أث َره �أو يف
املوجب قبل الوقت الذي يحدث فيه
طلب ال�سحب �إىل ِ
ُ
�سحب القبول �إذا و�صل ُ
يجوز ُ
نف�س الوقت.

نظرة جمملة
مقدم الإيجاب قبل الوقت الذي ي�صبح فيه القبول نافذ ًا �أو يف
-1
تن�ص املادة  22على �أنه يجوز ملتل ِّقي الإيجاب �أن ي�سحب قبوله �إذا و�صل ال�سحب �إىل ِّ
ُّ
معينة يكون القبول من خالل
نف�س ذلك الوقت .ويكون القبول نافذ ًا ب�صفة عامة حلظة و�صوله �إىل ِّ
مقدم الإيجاب وفق ًا للمادة ( .)2(18مع �أنه يف ظروف َّ
ت�صرف ما نافذ ًا عند القيام بذلك
مقدم الإيجاب.
ن�صت عليه املادة ِّ .))3(18
وحتدد املادة  24متى ‘ي�صل’ القبول و�سحب القبول �إىل ِّ
الت�صرف ،وفق ًا ملا َّ
ُّ
ُّ
وال توجد ق�ضايا مب َّلغ عنها طُ ِّبقت فيها هذه املادة.
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املادة 23
قبول الإيجاب �أث َره وفق ًا لأحكام هذه االتفاقية.
ينعقد العق ُد يف اللحظة التي ُيحدث فيها ُ

مقدمة
ِّ

تن�ص املادة  23على � َّأن العقد ينعقد عندما ي�صبح قبول الإيجاب
-1
ُّ
تن�ص عليه املادة ُ ،)3(18يعترب القبول نافذ ًا حلظة
ما
وبا�ستثناء
ً.
ا
نافذ
ُّ
ً
وين�ص
.)2(18
للمادة
ا
وفق
إيجاب)،
ل
ا
م
(مقد
املوجب
و�صوله �إىل ِ
ِّ
ُّ
اال�ستثناء الوارد يف املادة  )3(18على � َّأن القبول يكون نافذ ًا حلظة قيام
َ
بت�صرف ما� ،إذا جاز له ،بحكم الإيجاب
(املخاطب)
متل ِّقي الإيجاب
ُّ
�أو نتيجة للعادات التي ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني �أو للأعراف،
الت�صرف دون �إخطار
�أن يبينِّ موافقته على الإيجاب من خالل ذلك
ُّ
()1
املوجب.
ِ

الإيجاب الذي جعل العقد م�شروط ًا مبوافقة حكومتي الطرفني ال ي� ِّؤجل،
عند تف�سريه تف�سري ًا �صحيحاً ،انعقاد العقد مبوجب االتفاقية )3(.وخل�ص
قرار �آخر �إىل � َّأن املو ِّرد واملقاول من الباطن املحتمل ا َّتفقا على جعل �إبرام
عقد البيع م�شروط ًا مبنح عقد من الباطن يف امل�ستقبل من جانب املقاول
الرئي�سي )4(.ووفق ًا لبع�ض القرارات ،يقع عبء الإثبات املتعلِّق ب�إبرام
()5
العقد على عاتق الطرف الذي يع ِّول على واقعة هذا الإبرام.
تف�سر املرا�سالت الالحقة باعتبارها
 -3وحاملا ينعقد العقد ،ميكن �أن َّ
خ�ضع العديد من املحاكم هذه العرو�ض للقواعد
عرو�ض ًا لتعديل العقد .و ُت ِ
()6
اخلا�صة بالإيجاب والقبول الواردة يف االتفاقية.

تف�سري �إبرام العقد
ووقت �إبرامه

مكان انعقاد العقد

وت�صرفاتهما،
 -2ينعقد العقد عندما تكون املرا�سالت بني الطرفني
ُّ
ومف�سر وفق ًا للمادة  ،8تثبت �أنه
ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف املادة
(َّ 18 )2
كان هناك قبول نافذ للإيجاب .وقد خل�ص �أحد القرارات �إىل � َّأن

 -4ال تتناول املادة  23مكان انعقاد العقد .وقد ا�ستنتجت �إحدى
املحاكم من املادة َّ � 23أن العقد ينعقد يف مكان العمل الذي ي�صل فيه
()6
مقدم الإيجاب.
القبول �إىل ِّ

احلوا�شي
()1انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1516املحكمة العليا ،النم�سا 13 ،كانون الأول/دي�سمرب ( 2013 ،Internationales Handelsrecht ،]2012ا�ستخدام متل ِّقي الإيجاب الذي ينكر
قبول الإيجاب الب�ضائع امل�س َّلمة من �أجل �أعمال بناء؛ يكون العقد م َربم ًا يف تلك اللحظة).
مقدم
()2ق�ضية كالوت رقم [ 1193جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك ،املك�سيك ٢٩ ،ني�سان�/أبريل �( ]١٩٩٦أُبرم العقد عندما و�صل القبول �إىل امل�شرتي – ِّ
العر�ض)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٥رغم � َّأن اجلزء الثاين ال ينطبق ب�سبب وجود �إعالن مبوجب املادة ،92
قررت املحكمة � َّأن العقد �أُبرم من خالل ق�صد الطرفني)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٨حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا ٢٢ ،ني�سان�/أبريل �( ]1992أُبرم العقد عندما و�صل القبول
َّ
ف�سر وفق ًا للمادة � ،8أثبت ق�صد الطرفني �إبرام
�إىل ِّ
مقدم الإيجاب)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]1990تبادل الر�سائل ،الذي ِّ
الن�ص الكامل للقرار).
العقد) (انظر َّ
(( Fovárosi Biróság)3حمكمة العا�صمة) ،بوداب�ست ،هنغاريا ١٠ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg.law.pace.edu :
الن�ص الكامل للقرار).
ُ�أبطل لأ�سباب �أخرى ،ق�ضية كالوت رقم  ،Legfelsóbb Biróság[ ٥٣هنغاريا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٢انظر َّ
()4هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم  ( The ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٧٨٤٤ت�شرين الثاين/نوفمرب
.73-72 )1995
()5حمكمة اال�ستئناف يف لييج ،بلجيكا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :اع ُترب العقد غري مربم
ب�سبب عدم كفاية الإثبات)؛ حمكمة كانتون فرايبورغ� ،سوي�سرا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :يقع على عاتق
الطرف الذي �أراد �أن يح�صل على نتائج قانونية من وجود �إعالن عن الق�صد عبء �أثبات �إر�سال الإخطار وتل ِّقيه؛ ونوق�ش يف الق�ضية تل ِّقي �إلغاء للعقد ،وخل�ص �إىل � َّأن املر�سل مل
َ
املخاطب تل َّقاه) .انظر �أي�ض ًا املحكمة الإقليمية يف زيلينا� ،سلوفاكيا� 29 ،آذار/مار�س  ،200٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
ُيثبت � َّأن
يربر ا ِّدعاءه �سداد ثمن ال�شراء)� ،أُبطلت ل َّأن �أد َّلة جديدة ُق ِّدمت
مل
البائع
أن
�
وبالتايل
الب�ضائع،
ت�سليم
ثبت
ي
ومل
�صحيح
بيع
عقد
وجود
ثبت
ي
مل
البائع
أن
�
البداية
يف
(قررت
َّ
َّ
ُ
ُ
ِّ
َّ
لت�أكيد وجود عقد بيع دويل :املحكمة العليا� ،سلوفاكيا ٢٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أعيدت
الق�ضية �إىل املحكمة االبتدائية ،التي �أ َّكدت عندئذ وجود العقد .املحكمة الإقليمية يف زيلينا� ،سلوفاكيا ٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :اع ُترب العقد مربم ًا مبوجب املادة  23من اتفاقية البيع) .انظر �أي�ض ًا املحكمة الإقليمية يف زيلينا� ،سلوفاكيا ١٨ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٧ترجمة
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

(قررت � َّأن �أحد العقود مل يربم ل َّأن �سندات ال�شحن التي ق َّدمها البائع مل تكن حمتوي ًة على توقيع امل�شرتي
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانَّ www.cisg.law.pace.edu :
يقدم البائع � َّأي دليل �آخر ُيثبت ت�سليم الب�ضائع �أو �إبرام عقد �ضمني).
�أو ختمه ومل ِّ
()6ق�ضية كالوت رقم [ ٣٩٥املحكمة العليا� ،إ�سبانيا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٠عر�ض تعديل الثمن مل ُيقبل)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٣املحكمة التجارية يف كانتون
زيوريخ� ،سوي�سرا ١٠ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٦عر�ض تعديل الثمن مل ُيقبل بال�سكوت� ،إ�شارة �إىل املادة ))1( 18؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٣حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا١٣ ،
كانون الأول/دي�سمرب ( ]1995خطاب الت�أكيد الذي �أُر�سل بعد �إبرام العقد مل ُيقبل).
مقدم الإيجاب يف مكان عمله
()7ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]1995ينطبق القانون الأملاين ل َّأن القبول و�صل �إىل ِّ
الن�ص الكامل للقرار).
يف �أملانيا) (انظر َّ
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املادة 24
يف ُحكم هذا اجلزء من االتفاقيةُ ،يعترب الإيجاب �أو الإعالن عن قبول �أو � ُّأي تعبري �آخر عن الق�صد قد
َ
�شخ�صيا ب� ِّأي و�سيلة �أخرى �أو ت�سليمه يف مكان عمله �أو يف
�شفويا �أو ت�سليمه �إليه
"و�صل" �إىل
املخاطب عند �إبالغه ًّ
ًّ
مكان عمل �أو عنوا ٌن بريدي.
عنوانه الربيدي� ،أو لدى ت�سليمه يف مكان َ�سكنه املعتاد �إذا مل يكن له ُ

نظرة جمملة

اخلطابات الأخرى

حتدد املادة  ،24يف �سياق اجلزء الثاين (الذي يحكم تكوين
-1
ِّ
العقد) ،متى ي�صل اخلطاب �إىل الطرف الآخر .وي�شري اجلزء الثاين
من االتفاقية �إىل الوقت الذي يكون فيه اخلطاب "قد و�صل" �إىل الطرف
الآخر يف املواد ( )1( 15الوقت الذي ي�صبح فيه العر�ض نافذاً) و)2( 15
(�سحب الإيجاب) و( )1( 16الرجوع عن القبول) و( 17رف�ض الإيجاب)
و( )2( 18الوقت الذي ي�صبح فيه القبول نافذاً) و( )1( 20بدء �سريان
املدة املح َّددة للقبول �إذا َّمت تقدمي الإيجاب عن طريق و�سائل االت�صال
الفوري) و( )2( 21القبول املت� ِّأخر الذي كان من �ش�أنه عادة �أن ي�صل يف
الوقت املنا�سب) و( 23وقت انعقاد العقد).

َ
املخاطب (املر�سل �إليه) عند ت�سليمه له
 -4ي�صل � ًّأي خطاب �آخر �إىل
�شخ�صيا �أو �إىل مكان عمله �أو �إىل عنوانه الربيدي .و�إذا مل يكن للمر�سل
ًّ
�إليه مكان عمل �أو عنوان بريدي ،ي�صل اخلطاب �إليه عندما ي�س َّلم �إىل
مكان �إقامته املعتاد .ويعترب اخلطاب امل�س َّلم �إىل العنوان املنا�سب نافذ ًا
حتى ولو غيرَّ املر�سل �إليه عنوانه )2(.وقد قالت �إحدى املحاكم � َّإن �إعالن
الق�صد ي�صل �إىل املر�سل �إليه �إذا دخل ذلك الإعالن جمال املر�سل �إليه
بطريقة تتيح له �إمكانية �أن يعلم ،يف الظروف العادية ،حمتوى الإعالن؛
و� َّإن � َّأي مرافق يقيمها املر�سل �إليه لتل ِّقي �إعالنات الق�صد ت�شكِّل جزء ًا من
()3
جمال �سيطرة املر�سل �إليه.

نطاق املادة 24

لغة اخلطابات

 -2ال تنطبق املادة � 24إ َّال على اخلطابات التي تر�سل قبل �إبرام
العقد �أو يف نف�س وقت �إبرامه .وب�ش�أن اخلطابات التي تر�سل بعد �إبرام
َ
يتحمل خطر عدم
تن�ص املادة  27على � َّأن املر�سل �إليه
العقدُّ ،
(املخاطب) َّ
()1
اال�ستالم �أو الت�أخري �أو اخلط�أ.

 -5ال تتناول املادة � 24صراحة ما �إذا كان اخلطاب املكتوب بلغة ال
ي�ستطيع املر�سل �إليه فهمها قد "و�صل" �إليه .ووفق ًا للفقرتني ( )1و()2
يف�سر خطاب الطرف وفق ًا للفهم امل�شرتك للطرفني
من املادة  8ينبغي �أن َّ
ً
وي
�س
�شخ�ص
يفهمه
أن
�
ميكن
ملا
ا
وفق
امل�شرتك،
�أو ،يف غياب هذا الفهم
ٌ َ ُّ
الإدراك من نف�س �صفة الطرف الآخر �إذا ُو�ضع يف نف�س الظروف .وقد
ذكرت �إحدى املحاكم �أنه ،وفق ًا للمادة  ،8ال يعترب اخلطاب "قد و�صل"
�إىل املر�سل �إليه ما مل تكن لغته م َّتفق ًا عليها بني الطرفني �أو م�ستخدمة
بني الطرفني يف معامالتهما ال�سابقة �أو درجت عليها العادة يف نف�س فرع
تعط ع َّدة حماكم �أخرى �أي �أثر لل�شروط القيا�سية عندما
التجارة )4(.ومل ِ
()5
ال تكون مرتجمة �إىل لغة الطرف الآخر.

اخلطابات ال�شفوية
َ
املخاطب عندما ير�سل �إليه .وال توجد
 -3ي�صل اخلطاب ال�شفوي �إىل
ق�ضايا مب َّلغ عنها طُ ِّبق فيها هذا احلكم.

احلوا�شي
()1
(تطبق املادة  24على ر�سالة البائع التي تر ُّد على تف�سري امل�شرتي للرف�ض اجلزئي
لكن انظر املحكمة اجلزئية� ،أم�سرتدام ،هولندا ٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤يونيلك�س ِّ
للب�ضائع).
()2املحكمة اجلزئية� ،أم�سرتدام ،هولندا ٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤يونيلك�س (خطاب البائع ر ًّدا على تف�سري امل�شرتي للرف�ض اجلزئي للب�ضائع "و�صل" �إىل امل�شرتي رغم
فعليا ب�سبب تغيري العنوان).
� َّأن امل�شرتي مل يت�س َّلمه ًّ
()3حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :إخطار
�أُر�سل بالفاك�س �إىل مكتب م�شرتك بني املر�سل �إليه و�شركات �أخرى).
()4ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(مناق�شة "خماطرة اللغة" على �ضوء املادة .)8
()5ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٥حمكمة منطقة هايلربون� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(�شروط قيا�سية من�صو�ص عليها باللغة الأملانية ح�صر ًا �أر�سلها بائع �أملاين �إىل م�شرت �إيطايل)؛ حمكمة منطقة كيل� ،أملانيا ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :شروط قيا�سية من�صو�ص عليها باللغة الأملانية ح�صر ًا �أر�سلها م�شرت �أملاين �إىل بائع �إيطايل).
.

اجلزء الثالث

بيع الب�ضائع

نظرة جمملة

التح ُّفظات امل�سموح بها للدول املتعاقدة

يت�ضمن اجلزء الثالث من اتفاقية البيع القواعد التي تبينِّ  ،يف
-1
َّ
حالة تكوين عقد بيع دويل ،االلتزامات املو�ضوعية للطرفني التي ين�شئها
العقد .وترد يف املادة ( 100ب) �شروط التوقيت املتعلِّقة بتطبيق هذه
القواعد .ويت�أ َّلف اجلزء الثالث من االتفاقية من الف�صل الأول "�أحكام
عامة" (املواد )29-25؛ والف�صل الثاين "التزامات البائع" (املواد -30
)52؛ والف�صل الثالث "التزامات امل�شرتي" (املواد )65-53؛ والف�صل
الرابع "انتقال تبعة الهالك" (املواد )70-66؛ والف�صل اخلام�س "�أحكام
م�شرتكة تنطبق على التزامات البائع وامل�شرتي" (املواد  .)88-71ورغم
تن�ص �صراحة على قواعد عامة ب�ش�أن عبء الإثبات
� َّأن اتفاقية البيع ال ُّ
فقد رئي � َّأن االتفاقية (ولي�س القانون الوطني) هي التي حتكم م�س�ألة
يتحمل عبء �إثبات عنا�صر الأحكام الواردة يف اجلزء الثالث.
من الذي َّ
فقد رئي � َّأن اتفاقية البيع ت�شتمل على مبادئ عامة تق�ضي ب� َّأن الطرف
الذي ي َّدعي ح ًّقا ي�ستند �إىل قاعدة ما يقع عليه عبء �إثبات � َّأن �شروط
تلك القاعدة م�ستوفاة ،ويتعينَّ على الطرف الآخر �أن يثبت الوقائع التي
()1
ت�ستبعد تطبيق القاعدة �أو تعار�ض تطبيقها.

مبوجب املادة  92من اتفاقية البيع ،يجوز ل ِّأي دولة متعاقدة
-2
�أن تعلن �أنها لن تلتزم باجلزء الثالث من االتفاقية؛ ويف تلك احلالة
تكون قواعد االتفاقية امللزمة لتلك الدولة هي �أ�سا�س ًا القواعد الواردة يف
اجلزء الثاين ب�ش�أن تكوين العقد .ومل ُت�صدر � ُّأي دولة متعاقدة مثل ذلك
الإعالن .ويجوز لدولتني متعاقدتني �أو دول متعاقدة لديها نف�س القواعد
القانونية �أو قواعد قانونية وثيقة ال�صلة تتع َّلق مب�سائل البيع �أن تعلن � َّأن
االتفاقية ال تنطبق على عقود البيع (�أو تكوينها) حيثما يكون مكانا عمل
الطرفني يف هذه الدول (املادة  .))1( 94ويجوز �أي�ض ًا للدولة املتعاقدة
نف�س القواعد القانونية التي
�أن ت�صدر مثل هذا الإعالن �إذا كانت لديها َ
ً
غري متعاقدة �أو قواعدَ قانونية ت َّت�صلُ بها ات�صا ًال وثيقا ب�ش�أن
ُت ِّ
طبقها دول ٌة ُ
املوا�ضيع التي ُتنظِّ مها االتفاقي ُة (املادة  .))2( 94ويجوز لتلك الدولة غري
املتعاقدة ،عندما ت�صبح دولة متعاقدة� ،أن تعلن � َّأن االتفاقية �ستبقى غري
منطبقة على عقود البيع (�أو تكوينها) املربمة مع الأ�شخا�ص املوجودين
يف الدولة املتعاقدة التي �سبق �أن �أ�صدرت الإعالن (املادة  .))3( 94وقد
�أ�صدرت الدامنرك وال�سويد وفنلندا والرنويج �إعالنات ب� َّأن االتفاقية—
مبا يف ذلك اجلزء الثالث منها—ال تنطبق بني الأطراف املوجودين يف
تلك الدول �أو يف �آي�سلندا .وعندما �أ�صبحت �آي�سلندا دولة متعاقدة� ،أعلنت
�أنها �ستوا�صل هذا الرتتيب.

احلوا�شي
()1
الن�ص الكامل للقرار) .لالطِّ الع على قرارات �أخرى تتناول م�س�ألة
انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ 934حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 27 ،ني�سان�/أبريل ( ]2007انظر َّ
معينة من االتفاقية (مث ًال النبذة ب�ش�أن الفقرة  14من املادة .)35
عبء الإثبات هذه ،انظر النبذة ب�ش�أن الفقرات  7-4من املادة  4ومناق�شة عبء الإثبات يف النبذة فيما يتع َّلق مبواد َّ
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الف�صل الأول من اجلزء الثالث
�أحكام عامة (املواد )29-25

نظرة جمملة
 -1ي�شتمل الف�صل الأول من اجلزء الثالث من االتفاقية ،وعنوانه "�أحكام عامة" ،على �أربع مواد هي املواد  .29-25وتتناول املادتان الأوليان من تلك
تعرف "املخالفة اجلوهرية" التي هي �شرط م�سبق لف�سخ العقد مبقت�ضى املواد �( )1( 94أ) و)2( 51
املواد امل�سائل ذات ال�صلة بف�سخ العقد .فاملادة ِّ 25
وتن�ص املادة  26على
و�( )1( 64أ) و )1( 72و )1( 73و(( )2وهي كذلك �شرط م�سبق لأن يوجب امل�شرتي ت�سليم ب�ضائع بديلة مبقت�ضى املادة ))2( 46؛ ُّ
� َّأن الف�سخ النافذ للعقد يقت�ضي توجيه �إخطار �إىل الطرف الآخر .وتتناول الأحكام املتب ِّقية من الف�صل الأول م�سائل متن ِّوعة .فاملادة  27تتناول ما �إذا كان
الإخطار املوجه مبقت�ضى اجلزء الثالث نافذ ًا رغم الت�أخري �أو اخلط�أ يف �إر�سال الإخطار �أو عدم و�صوله .وت�سمح املادة  28للمحكمة ب�أن ترف�ض �إ�صدار �أمر
بالأداء املطابق يف الظروف التي ال تفعل فيها ذلك مبقت�ضى قانونها الداخلي .و�أخرياً ،حتكم املادة  29تعديل العقود التي تنطبق عليها االتفاقية.
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 25
ت�سببت يف �إحلاق �ضرر بالطرف الآخر
ُ
تكون خمالف ُة العقد من جانب �أَحد الطرفني خمالف ًة جوهرية �إذا َّ
َ
الطرف
يكن
مل
إذا
�
ال
�
إ
العقد،
مبوجب
عليه
احل�صول
ع
ق
يتو
أن
�
له
ق
يح
كان
ا
مم
أ�سا�سي
�
ب�شكل
ه
يحرم
أن
من �ش�أنه �
َّ
ُ
َ
َّ َ
ُّ
َّ
املخالف يتو َّقع مثل هذه النتيجة ومل يكن � ُّأي �شخ�ص َ�س ِو ِّي الإدراك من نف�س ال�صلة يتو َّقع مثل هذه النتيجة يف
ُ
نف�س الظروف.

مقدمة
ِّ
عرف املادة  25م�صطلح "املخالفة اجلوهرية" الذي ُي�ستخدم يف
ُ -1ت ِّ
معرفة هنا هي
خمتلف �أحكام االتفاقية .واملخالفة اجلوهرية ح�سبما هي َّ
معينة مبقت�ضى االتفاقية ،مبا يف ذلك ح ُّق
�شرط م�سبق ل�سبل انت�صاف َّ
الطرف يف ف�سخ العقد مبقت�ضى املادتني �( )1( 49أ) و�( )1( 64أ) وح ُّق
امل�شرتي يف �أن يوجب ت�سـليم ب�ضـائع بديـلة عن الب�ضائع التي ال تطابق العقد
(املادة  .))2( 46و ُي�ستخدم التعبري �أي�ض ًا يف �أحكام �أخرى من االتفاقية
فيما يتع َّلق بف�سخ العقد (انظر املواد  )2( 51و )1( 72و )1( 73و(.))2
تن�ص عليه االتفاقية من
وت�ؤثِّر املخالفة اجلوهرية �أي�ض ًا على �إعمال ما ُّ
�أحكام انتقال التبعة—انظر املادة  70والفقرة  13من النبذة ب�ش�أن الف�صل
وتقرر املاد ُة  25ب�صورة عامة احل َّد الفا�صل بني
الرابع من اجلزء الثالثِّ .
"
عادية
"
احلاالت التي تن�ش�أ عنها �سبل
العقد
خمالفة
من
لالنت�صاف
—
كالتعوي�ض وتخفي�ض ال�سعر—واحلاالت التي تتط َّلب �سبل انت�صاف �أ�شد،
مثل ف�سخ العقد.

تعريف املخالفة اجلوهرية
ب�صورة عامة
 -2تقت�ضي املخالفة اجلوهرية� ،أوالً� ،أن يكون �أحد الطرفني قد ارتكب
خمالفة للعقد .وميكن �أن تكفي خمالفة � ِّأي التزام مبقت�ضى العقد—
�شريطة �أن تتوافر ال�شروط الأخرى للمخالفة اجلوهرية—ب�صرف النظر
عما �إذا كان قد َّمت التعاقد على الواجب على وجه التحديد بني الطرفني �أو
َّ
تبعي
واجب
خمالفة
وحتى
االتفاقية.
أحكام
�
من
ينبع
ذلك،
من
ال
بد
كان،
ً
ٍ
ٍّ
ت�سبب خمالفة جوهرية .فعلى �سبيل املثال ،عندما كان من واجب
ميكن �أن ِّ
معينة للم�شرتي ح�صراً،
�صانع �أن يحتفظ بب�ضائع ذات عالمة جتارية َّ
وعر�ض ال�صانع الب�ضائع ذات العالمة التجارية يف معر�ض من �أجل بيعها
(وا�ستمر يف ذلك حتى بعد �أن �أنذره امل�شرتي) رئي � َّأن ال�صانع ارتكب
()1
خمالفة جوهرية.
 -3ولكي تكون املخالفة جوهرية ،يجب �أن تكون ذات طبيعة ووزن
املت�ضرر قد عانى �ضرر ًا يحرمه ب�صورة
معينني .فيجب �أن يكون الطرف
ِّ
َّ
مما كان يح ُّق له �أن يتو َّقعه مبقت�ضى العقد .ولذلك يجب �أن تلغي
جوهرية َّ
املربرة من
املخالفة �أو تخ ِّف�ض ب�صورة جوهرية تو ُّقعات الطرف
ِّ
املت�ضرر َّ
املربرة تتو َّقف على العقد املعينَّ وعلى توزيع
العقد.
َّ
وماهية التو ُّقعات َّ
املتوخى يف �أحكام العقد ،وعلى الأعراف املعتادة ،وعلى �أحكام
املخاطر
َّ
االتفاقية .فمثالً ،ال ي�ستطيع امل�شرتون عادة �أن يتو َّقعوا �أن متتثل الب�ضائع

امل�س َّلمة للوائح واملعايري الر�سمية يف بلد امل�شرتي )2(.ولذلك ،مثالً،
مل ُيعترب ت�سليم حيوان بلح البحر ( )musselsاملحتوي على ن�سبة من
الكادميوم تتجاوز امل�ستويات املو�صى بها يف بلد امل�شرتي خمالفة جوهرية
(�أو حتى خمالفة على الإطالق) لأنه مل يكن للم�شرتي �أن يتو َّقع �أن يفي
يعر�ض
البائع بتلك املعايري ،ول َّأن ا�ستهالك بلح البحر بكميات �صغرية ال ِّ
حد ذاته �صحة امل�ستهلك للخطر )3(.غري � َّأن املحكمة ذكرت يف تلك
يف ِّ
الق�ضية ثالثة ا�ستثناءات من قاعدة � َّأن البائع لي�س بحاجة �إىل �أن يعرف
ويراعي املعايري املطبقة يف بلد امل�شرتي ،وهي� )1( :إذا كانت املعايري
املطبقة يف البلدين كليهما متطابقة� ،أو (� )2إذا �أبلغ امل�شرتي البائع،
َّ
قبل �إبرام العقد �أو بعده ،بتلك املعايري� ،أو (� )3إذا كان البائع يعلم �أو
كان ينبغي �أن يعلم بتلك املعايري ب�سبب ظروف خا�صة ،وذلك مث ًال لأنه
متخ�ص�ص ب�صفة خا�صة يف ال�صادرات �إىل بلد امل�شرتي �أو لديه مكتب
ِّ
()4
فرعي فيه.
وتن�ص املادة  25كذلك على � َّأن املخالفة ال تكون جوهرية �إ َّال �إذا كان
-4
ُّ
ميكن على وجه املعقولية للطرف املخالف �أن يتو َّقع احلرمان اجلوهري
�سببته املخالفة .بيد � َّأن احلكم ال يذكر الوقت الذي
من التو ُّقعات الذي َّ
يجب �أن يكون من املمكن فيه تو ُّقع نتائج املخالفة .وقد قيل �صراحة � َّإن
()5
وقت �إبرام العقد هو الوقت ذو ال�صلة.
تف�سر تف�سري ًا
-5
ورئي � َّأن عبارة ‘املخالفة اجلوهرية’ ينبغي �أن َّ
()6
ال�شك ،ال ينبغي قبول
تقييديا .ور�أت �إحدى املحاكم العليا �أنه ،يف حالة ِّ
ًّ
()7
وجود � ِّأي خمالفة جوهرية.

�أحوال حم َّددة
للمخالفة اجلوهرية
معينة من الوقائع
 -6ب َّتت املحاكم فيما �إذا كانت �أمناط منوذجية َّ
تقرر يف منا�سبات خمتلفة � َّأن التخلُّف التام
ت�شكِّل خمالفات جوهرية .وقد َّ
عن تنفيذ واجب تعاقدي �أ�سا�سي ي�شكِّل خمالفة جوهرية للعقد ما مل يكن
وتقرر ذلك يف حالة عدم
لدى الطرف �سبب
(ِّ )8
يربر االمتناع عن التنفيذَّ .
()9
الت�سليم النهائي وكذلك يف حالة عدم الت�سديد النهائي .بيد �أنه �إذا
يتم التنفيذ النهائي جلزء �صغري من العقد (مثل عدم ت�سليم دفعة
مل َّ
واحدة من ع َّدة دفعات من الب�ضائع) ،يكون عدم التنفيذ خمالفة ب�سيطة
غري جوهرية للعقد )10(.ومن ناحية �أخرىُ ،وجد � َّأن الإعالن النهائي
املربر لق�صد املرء عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية ي�شكِّل خمالفة
وغري َّ
()11
جوهرية .وباملثل ،ف� َّإن ع�سر امل�شرتي وو�ضعه حتت �سلطة مدير اع ُترب

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

�أنه ي�شكِّل خمالفة جوهرية مبقت�ضى املادة  64لأنه يحرم البائع الذي مل
مما كان يح ُّق له �أن يتو َّقعه مبوجب العقد ،وهو ت�سديد
يح�صل على ال�سداد َّ
الثمن الكامل )12(.وباملثل ف� َّإن رف�ض امل�شرتي فتح خطاب اعتماد ح�سبما
()13
يقت�ضي العقد اع ُترب �أنه ي�شكِّل خمالفة جوهرية.
وتقرر �أي�ض ًا � َّأن عدم
َّ
ت�سليم الدفعة الأوىل من الب�ضائع يف عملية بيع على دفعات يعطي امل�شرتي
�سبب ًا لالعتقاد ب� َّأن الدفعات التالية لن ت�س َّلم ،ولذلك يكون حدوث خمالفة
()14
جوهرية للعقد متو َّقع ًا (املادة .))2( 73
 -7وعموماً ،ال ي�شكِّل التنفيذ املت� ِّأخر—�سواء التنفيذ املت� ِّأخر يف
حد
ت�سليم الب�ضائع �أو الوثائق ال�ضرورية �أو الت�سديد املت� ِّأخر للثمن—يف ِّ
ذاته خمالف ًة جوهرية للعقد )15(.وفقط عندما تكون لوقت التنفيذ �أهمية
�أ�سا�سيةَّ � ،إما ل َّأن التعاقد َّمت عليه(� )16أو نتيجة لظروف ظاهرة (كما يف حالة
()18
الب�ضائع املو�سمية مثالً)( )17ي�شكِّل مثل ذلك الت�أخري خمالفة جوهرية.
ورغم � َّأن تاريخ الت�سليم قد يح َّدد باالتفاق ،ميكن �أ َّال ي�شكِّل الت�أخري
()19
تت�ضرر م�صالح امل�شرتي.
ملدة ق�صرية خمالفة جوهرية �إذا مل
َّ
ولكن حتى �إذا مل يكن الت�أخري يف الت�سليم �أو يف ال�سداد �أو يف ت�سلُّم
الب�ضائع ال يعترب عموم ًا خمالفة جوهرية ،ت�سمح االتفاقية للطرف
املت�ضرر بتحديد وقت �إ�ضافي للتنفيذ ،و�إذا مل يقم الطرف املخالف
ِّ
املت�ضرر �أن يعلن
للطرف
عندئذ
جاز
الوقت،
ذلك
خالل
بالتنفيذ
ِّ
ف�سخ العقد (املادتان ( )1( 49ب) و( )1( 64ب)) )20(.ولذا ففي
تلك احلاالت ،ولكن يف تلك احلاالت فقط ،ي�ؤ ِّدي انق�ضاء الوقت
الإ�ضافي �إىل حتويل الت�أخري غري اجلوهري يف التنفيذ �إىل �سبب
كاف للف�سخ.
 -8و�إذا ُ�سلِّمت ب�ضائع معيبة ،ي�ستطيع امل�شرتي ف�سخ العقد عندما
ُيعترب على نحو �صحيح � َّأن عدم مطابقة الب�ضائع ي�شكِّل خمالفة جوهرية
للعقد (املادة �( )1( 49أ)) .ولذلك ف� َّإن من الأ�سا�سي معرفة الأحوال
التي ي�شكِّل فيها ت�سليم الب�ضائع غري املطابقة خمالفة جوهرية .وقد
وجدت قرارات حماكم حول هذه النقطة � َّأن عدم املطابقة فيما يتع َّلق
جمرد خمالفة غري جوهرية للعقد ما دام امل�شرتي ي�ستطيع
بالنوعية يبقى َّ
—دون �إزعاج غري معقول—�أن ي�ستخدم الب�ضائع �أو يعيد بيعها ولو
()21
جممدة زائدة
بتخفي�ض ال�سعر .فعلى �سبيل املثال ،ف� َّإن ت�سليم حلوم َّ
الدهون وزائدة الرطوبة ،الذي جعل قيمتها بالتايل �أقل بن�سبة  25.5يف
املائة عن اللحوم ذات النوعية املتعاقد عليها (وفقا لر�أي خبري) ،مل ُيعترب
خمالفة جوهرية للعقد ،لأنه كانت للم�شرتي الفر�صة لإعادة بيع اللحوم
ب�سعر �أدنى �أو ت�صنيعها بطريقة �أخرى )22(.ومن الناحية الأخرى� ،إذا مل
يكن يف الإمكان ا�ستخدام الب�ضائع غري املطابقة �أو �إعادة بيعها بجهد
احلق يف �إعالن
معقول ف� َّإن ذلك ي�شكِّل خمالفة جوهرية ويعطي امل�شرتي َّ
ف�سخ العقد )23(.وقد رئي � َّأن الأمر كذلك �أي�ض ًا عندما تعاين الب�ضائع
عيب ًا خطري ًا وغري قابل للإ�صالح رغم �أنها ال تزال قابلة لال�ستعمال �إىل
حد ما (مثل الأزهار التي كان من املفرت�ض �أن تبقى مزهرة طوال ف�صل
ٍّ
ال�صيف لكنها بقيت كذلك جزء ًا منه فقط) )24(.واعتربت املحاكم �إحدى
املخالفات جوهرية ،دون �إ�شارة �إىل اال�ستعماالت البديلة املمكنة �أو �إىل
�إعادة البيع من جانب امل�شرتي ،عندما كانت يف الب�ضائع عيوب رئي�سية
()25
وكانت هناك حاجة �إىل ب�ضائع مطابقة من �أجل �صنع منتجات �أخرى.
التو�صل �إىل نف�س اال�ستنتاج عندما نتجت عدم مطابقة الب�ضائع
وجرى ُّ
عن �إ�ضافة عنا�صر كانت �إ�ضافتها غري قانونية يف بلد البائع وبلد امل�شرتي
()26
كليهما.

115

 -9وتن�ش�أ م�شاكل خا�صة عندما تكون الب�ضائع معيبة ولكنها قابلة
للإ�صالح .ور�أت بع�ض املحاكم � َّأن القابلية للإ�صالح ب�سهولة حتول دون
احلكم بوجود خمالفة جوهرية )27(.وترت َّدد املحاكم يف اعتبار املخالفة
جوهرية عندما يعر�ض البائع الإ�صالح العاجل وينجزه دون � ِّأي م�ضايقة
للم�شرتي )28(.وكذلك �إذا �أ�صلح امل�شرتي نف�سه الب�ضائع وا�ستخدمها
يكون ذلك دلي ًال على �أنه مل يفقد م�صلحته يف العقد ويلزم رف�ض املخالفة
اجلوهرية )29(.وقد رئي ذلك على الرغم من � َّأن البائع حاول بالفعل
بال جناح �إ�صالح العيوب على مدى عام كامل.
 -10وميكن �أي�ض ًا �أن ي�شكِّل الإخالل بالتزامات تعاقدية �أخرى خمالفة
املت�ضرر من
جوهرية .بيد � َّأن من ال�ضروري �أن حترم املخالفة الطرف
ِّ
فائدة العقد الرئي�سية و�أن يكون ب�إمكان الطرف الآخر تو ُّقع هذه النتيجة.
وهكذا ،قالت �إحدى املحاكم �إنه ال توجد خمالفة جوهرية يف حالة
ت�سليم �شهادات غري �صحيحة تتع َّلق بالب�ضائع �إذا كان من املمكن ت�سويق
الب�ضائع رغم ذلك �أو كان با�ستطاعة امل�شرتي نف�سه �أن يح�صل ب�سهولة
على ال�شهادات ال�صحيحة – على نفقة البائع )30(.وباملثل ،ال ي�شكِّل اخلط�أ
املطبعي يف �سند ال�شحن (" "1999بد ًال من " )"1998خمالفة جوهرية
احلق يف رف�ض ال�سداد )31(.وميكن �أن ي�شكِّل الإنكار
وال يخ ِّول للم�شرتي َّ
املربر للحقوق التعاقدية للطرف الآخر—مثل رف�ض االعرتاف
غري َّ
()32
وحق البائع يف حيازة الب�ضائع،
امللكية
بحق
االحتفاظ
�شرط
ب�صحة
ِّ
ِّ
()33
عينات للب�ضائع —
املربر لعقد �صحيح بعد احتياز ِّ
�أو الإنكار غري َّ
خمالفة جوهرية للعقد .وينطبق ال�شيء نف�سه عند الإخالل اجلوهري
بالتزامات الإمداد احل�صري �أو القيود املفرو�ضة على �إعادة البيع� )34(،أو
عندما يرف�ض امل�شرتي ،يف �إطار عقد ت�سليم على ظهر ال�سفينة (فوب)،
�أن ي�ؤ ِّدي التزامه با�ستئجار �سفينة ،بحيث ي�ستحيل على البائع ت�سليم
()35
الب�ضائع ب�شروط الت�سليم على ظهر ال�سفينة.
 -11وب�صفة عامة ال ي�شكِّل الت�أخري يف قبول الب�ضائع خمالفة جوهرية،
(.)36
خ�صو�ص ًا عندما يكون الت�أخري لب�ضعة �أيام فقط.
 -12والإخالل املرتاكم لع َّدة التزامات تعاقدية يجعل املخالفة اجلوهرية
تلقائيا )37(.ففي هذه
�أكرث احتما ًال ولكنه ال ي�شكِّل خمالفة جوهرية
ًّ
احلاالت ،يعتمد وجود خمالفة جوهرية على ظروف احلالة وكذلك على
املت�ضرر للفائدة الرئي�سية
ما �إذا كان قد نتج عن املخالفة فقدان الطرف
ِّ
()38
من العقد �أو مل�صلحته يف العقد.

عبء الإثبات
حد ما عبء �إثبات عنا�صرها .ويقع العبء
 -13حتكم املادة � 25إىل ٍّ
املتعلِّق بعن�صر التو ُّقع الوارد يف املادة  25على عاتق الطرف الذي قام
باملخالفة )39(،ويتعينَّ على هذا الطرف �أن يثبت �أنه مل يتو َّقع الأثر ال�ضار
ال�سوي الإدراك من نف�س ال�صفة ويف
اجلوهري ملخالفته و� َّأن ال�شخ�ص
َّ
يحتج امل�شرتي
نف�س الظروف مل يكن ليتو َّقع مثل ذلك الأثر .بيد �أنه حيثما ُّ
ب� َّأن البائع كان عليه �أن يعلم تفا�صيل �إجراءات الإنتاج التي ق�صد امل�شرتي
ا�ستخدام الب�ضائع من �أجلها ،يجب على امل�شرتي �أن يثبت على الأقل تلك
املت�ضرر �أن يثبت
الظروف )40(.ومن الناحية الأخرى ،يتعينَّ على الطرف
ِّ
مما كان يح ُّق له �أن يتو َّقعه مبوجب
� َّأن املخالفة حرمته ب�صورة جوهرية َّ
()41
العقد.
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()17حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو� ،إيطاليا� ٢٠ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٨يونيلك�س (طلب امل�شرتي ب�ضائع حمبوكة (حمبوكات) مو�سمية و�أ�شار �إىل الأهمية اجلوهرية للت�سليم
يف التاريخ املح َّدد ،و�إن كانت تلك الإ�شارة بعد �إبرام العقد)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم ،)٨٧٨٦
.٧٠ ،2000 ICC International Court of Arbitration Bulletin
()18ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٧الت�سليم املت� ِّأخر ي�شكِّل خمالفة جوهرية للعقد حيث كان امل�شرتي
يف�ضل عدم الت�سليم بد ًال من ذلك ،وكان ميكن �أن يكون البائع مدرك ًا لذلك)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥٩املحكمة العليا يف �أونتاريو ،كندا ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]2003الت�سليم
املت� ِّأخر ي�شكِّل خمالفة جوهرية ل َّأن البائع كان يعلم � َّأن امل�شرتي اعتمد على الأداء يف الوقت املنا�سب ،وكان ال ب َّد له من �أن يعتمد عليه ،لكي يفي بعقد الت�سليم اخلا�ص به مع �أحد
جزئيا على القانون الأنغلو�سك�سوين]).
العمالء [غري � َّأن املحكمة اعتمدت ًّ
()19ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٦حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ١٩ ،متوز/يوليه ( ]2007اع ُترب الت�أخري ملدة يومني الذي مل مينع
ا�ستعمال الب�ضائع امل�س َّلمة خمالفة غري جوهرية).
()20انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠١هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم .])٧٥٨٥
()21املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،حزيران/يونيه (ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH v. Sinochem International ،2014
 ،(Overseas) Pte Ltd), (2013) Min Si Zhong Zi No 35حكم مدين ("النظر ككل يف الكيفية التي ُف ِّ�سر بها حكم املخالفة اجلوهرية يف �إطار اتفاقية البيع يف الأحكام ال�صادرة
جمرد
يف بلدان �أخرى ،حيث �أمكن للم�شرتي �أن ي�ستخدم الب�ضائع �أو يعيد بيعها دون م�ضايقة غري معقولة ،و�إن كان ذلك ب�سعر خمف�ض ،حيث يظ ُّل عدم املطابقة من حيث النوعية َّ

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

117

خمالفة غري جوهرية") ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.court.gov.cn :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٦؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٤٨
[املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]1998
()22املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،حزيران/يونيه (ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH v. Sinochem International ،2014
 ،(Overseas) Pte Ltd), (2013) Min Si Zhong Zi No 35حكم مدين (اعتبار � َّأن ت�سليم كوك برتويل ي َّت�سم بدرجة �صالبة �أعلى من امل�سموح به مبوجب العقد ال ي�شكِّل خمالفة
يت�سبب �سوى يف ت�أخري يف �إعادة بيع الب�ضائع) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.court.gov.cn :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٨املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا،
جوهرية لأنه مل َّ
(قررت � َّأن ت�سليم قطع عملة
]
2000
ال�شعبية،
ال�صني
جمهورية
الدويل،
والتجاري
االقت�صادي
للتحكيم
ال�صينية
اللجنة
[
٩٨٨
رقم
كالوت
ق�ضية
؛
]
١٩٩٨
أكتوبر
 ٢٨ت�شرين الأول�/
َّ
معدنية غري مطابقة باع امل�شرتي  75يف املائة منها ال ي�شكِّل خمالفة جوهرية).
()23حمكمة اال�ستئناف ،فرن�سا 25 ،كانون الثاين/يناير  ،2012الن�سخة الفرن�سية الأ�صلية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-france.org :ولدى اال�ستئناف ،ق�ضية
كالوت رقم [ 1505حمكمة النق�ض ،فرن�سا 17 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]2013التو�سيم اخلاطئ ل�صندوقني من اللحم يك�شف �أوجه عدم يقني وعدم ا ِّت�ساق فيما يتع َّلق بتاريخي
الإنتاج وانتهاء ال�صالحية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٠حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٦نبيذ حم َّلى حتلية ا�صطناعية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا،
اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير �( ]١٩٩٤أحذية مت�ش ِّققة اجللد) (انظر َّ
 ٥ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س (�أقم�صة تي�-شريت تنكم�ش بدرجتني من املقا�س بعد الغ�سلة الأوىل)؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٨ ،أيار/مايو Internationales ،٢٠٠٩
( ٢٧ ،٢٠١٠ Handelsrechtماكينة تعبئة مل ت�صل �إ َّال �إىل ثُلث م�ستوى الإنتاج امل َّتفق عليه).
()24ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ١ ،متوز/يوليه  .]١٩٩٤لالطِّ الع على ق�ضية مماثلة ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩٩٢املحكمة
اجلزئية يف كوبنهاغن ،الدامنرك ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٧ح�صان �سي�سي ا�شترُ ي ملناف�سات ركوب اخليل وا َّت�ضح �أنه �أعرج عرج ًا ال عالج له ،واع ُترب � َّأن ذلك ال ي�شكِّل
خمالفة جوهرية)؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٨ ،أيار/مايو ( ٢٧ ،٢٠١٠ Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٩ماكينة تعبئة مل ت�صل �إ َّال �إىل ثُلث م�ستوى الإنتاج امل َّتفق عليه).
()25انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب �( ]١٩٩٥أجهزة �ضغط ذات قدرة تربيد
مكيفات هواء من جانب امل�شرتي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٠حمكمة النق�ض ،فرن�سا،
�أدنى وا�ستهالك كهرباء �أعلى َّ
مما هو احلال يف الب�ضائع املتعاقد عليها ،كانت الزمة ل�صنع ِّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٥حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ٢٦ ،أيار/مايو �( ]١٩٩٩ألواح فلزية غري
 ٢٣كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٦نبيذ محُ َّلى
ًّ
ا�صطناعيا) (انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة بو�ستو �أر�سيزيو� ،إيطاليا ١٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ُ ،٢٠٠١ن�شرت
منا�سبة �إطالق ًا لنوع الت�صنيع الذي َّ
يتوخاه امل�شرتي العميل) (انظر َّ
يف  ،١٥٥–١٥٠ ،٢٠٠٣ ،Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processualeمتاحة �أي�ض ًا يف يونيلك�س ( َّمت �إخبار البائع بت�سليم ماكينة غري منا�سبة �إطالق ًا لال�ستخدام
جوهريا لإبرام العقد؛ ولذلك كان عدم املطابقة
املعينَّ وعاجزة عن بلوغ م�ستوى الإنتاج املوعود ،م َّثلت خمالفة "خطرية وجوهرية" للعقد ،ل َّأن م�ستوى الإنتاج املوعود كان �شرط ًا
ًّ
�أ�سا�س ًا ا�ستند �إليه الإلغاء)؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٨ ،أيار/مايو ( 27 ،2010 Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٩حتى بعد حماوالت عديدة ملعاجلة امل�شاكل ،مل ت�صل
ماكينة التعبئة �إ َّال �إىل ثُلث م�ستوى الإنتاج املوعود).
]
١٩٩٦
الثاين/يناير
كانون
٢٣
فرن�سا،
()26ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٠حمكمة النق�ض،
ا�صطناعيا ،وهو ممنوع مبوجب قانون االحتاد الأوروبي والقوانني الوطنية)
ى
ل
حم
(نبيذ
َّ
ًّ
الن�ص الكامل للقرار) .باملثل،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٠املحكمة املحلية يف ترير� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٥نبيذ خملوط باملاء) (انظر َّ
(انظر َّ
م�سرطنة ممنوعة يف هولندا ولكن لي�س يف
حمكمة غرافينهاغ ،هولندا ٢٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ Nederlands Jurisprudentie ،٢٠٠٤الرقم ( 713ت�سليم دقيق م�ضاف �إليه مادة
ِ
تقرر �أنه ي�شكِّل خمالفة جوهرية).
موزامبيق – مكان الت�سليم واال�ستخدام – َّ
()27املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ٥١ ،١٩٩٦ Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،١٩٩٥؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ١٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٥ ،٢٠٠٣ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٧حمكمة كانتون جورا،
�سوي�سرا ٢٦ ،متوز/يوليه .]٢٠٠٧
()28ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٢حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا،
 ٣١كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
()29املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 24 ،أيلول�/سبتمرب ( CISG-online No. 2545 = 867 ،2015 ،Neue Juristische Wochenschrift ،2014الفقرة  27وما يليها).
()30ق�ضية كالوت رقم [ ١٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٦
()31ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٨اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٤ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٩
()32ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٥
()33
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٣حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]1999انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ 1517املحكمة العليا ،النم�سا 15 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ،]2012عقد �إمداد ح�صري خالفه البائع؛ ال توجد خمالفة جوهرية ل َّأن
()34
البائع مل ي�سلِّم ت�شكيلة للخريف وال�شتاء من مالب�س ذات ت�صميم �إيطايل �إىل مناف�س للم�شرتي �سوى يف �أحد منافذ امل�شرتي و�أوقف الت�سليم و�أزال املالب�س هناك بعد �شهر؛
وعالوة على ذلك ،طلب امل�شرتي ا�ستمرار العقد على �أ�سا�س خ�صم بواقع  50يف املائة على املالب�س امل�س َّلمة بالفعل)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٤حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ٢٢ ،شباط/فرباير ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٧املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا،
اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ( ،]١٩٩٤انظر َّ
� ٢٦أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٧
()35ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨٧اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢٢ ،آذار/مار�س.]٢٠٠١ 
()36ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٣حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ٤ ،شباط/فرباير .]1999
()37
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٦انظر َّ
()38
الن�ص الكامل للقرار).
املرجع نف�سه (انظر َّ
()39
الن�ص الكامل للقرار).
املرجع نف�سه (انظر َّ
()40املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 2 ،ني�سان�/أبريل .www.servat.unibe.ch ،2015
()41املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،ني�سان�/أبريل (C & J Sheet Metal Co Ltd v. Wenzhou Chenxing Machinery Co Ltd), (2014) Min 2014
 ،Shen Zi No 266حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.court.gov.cn :؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ١٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٦
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٢املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب � ،]٢٠٠٢أي�ض ًا يف Internationales Handelsrecht
(انظر َّ
.١٧٨ ،٢٠٠٣
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املادة 26
موجه �إىل الطرف الآخر.
ال ُيحدث � ُ
إعالن ف�سخ العقد �أث َره �إ َّال �إذا َّمت بوا�سطة �إخطار َّ

نظرة جمملة
تن�ص املادة على � َّأن ف�سخ العقد يجب �أن يعلنه الطرف الذي
-1
ُّ
موجه �إىل
يق�صد ف�سخ العقد و� َّأن الإعالن يجب �أن َّ
يتم بوا�سطة �إخطار َّ
تن�ص االتفاقية على الف�سخ التلقائي (بحكم الواقع)
الطرف()1الآخر .وال ُّ
للعقد .وقد رئي مع ذلك � َّأن الإخطار بالف�سخ غري �ضروري حيثما يكون
البائع قد �أعلن "ب�شكل ال لب�س فيه وقطعي" �أنه لن ين ِّفذ التزاماته ،ل َّأن
جمرد �إجراء �شكلي" ،و� َّأن تاريخ الف�سخ
الإخطار يف هذه احلالة يكون " َّ
ميكن �أن يتح َّدد من �إعالن الطرف امللتزم عن ق�صده عدم التنفيذ ،و� َّأن
ا�شرتاط الإخطار بالف�سخ �سيكون خمالف ًا لل�شرط الوارد يف املادة )1( 7
النية يف التجارة
واملتعلِّق بتف�سري االتفاقية بطريقة ِّ
تعزز مراعاة ُح�سن َّ
()2
الدولية.
الطرف الآخر
 -2والغر�ض من �شرط الإخطار هو �ضمان �أن ي�صري
ُ
عامل ًا بحالة العقد .غري �أنه رئي � َّأن املادة  26ال تعني � َّأن الإخطار املطلوب
()3
يتم با�ستهالل �إجراءات قانونية.
يجب �أن َّ

�شكل الإخطار
 -3ال يلزم �أن ُيق َّدم الإخطار يف �شكل معينَّ (انظر �أي�ض ًا املادة (.))11
�شفويا  )4(.كما � َّأن �إدراج الإخطار يف
وجه كتاب ًة �أو حتى ًّ
ولذلك ميكن �أن ُي َّ
()5
بيان ا ِّدعاء مودع لدى املحكمة يكون كافياً .وينطبق ال�شيء نف�سه على
()6
الإخطار عن طريق ر�سالة فاك�س.
 -4وال تذكر املادة � 26إمكانية الإخطار ال�ضمني ،ولكن ع َّدة حماكم
جمرد �شراء امل�شرتي
تناولت هذه امل�س�ألة .ووجدت �إحدى املحاكم � َّأن َّ
()7
(�ضمنيا) �صحيح ًا ب�إعالن الف�سخ؛
لب�ضائع بديلة ال ي�شكِّل �إخطار ًا
ًّ
يوجه �إخطار ًا �صحيح ًا بالف�سخ عن
مل
امل�شرتي
وقررت حمكمة �أخرى � َّأن
ِّ
َّ
()8
يقدم � َّأي تو�ضيح �إ�ضافي.
أن
�
دون
مة
ل
امل�س
الب�ضائع
إعادة
�
طريق
َّ
ِّ

حمتويات الإخطار
كاف عن � َّأن الطرف لن يكون بعد
 -5يجب �أن يعبرِّ الإخطار بو�ضوح ٍ
ذلك ملزَ م ًا بالعقد و�أنه يعترب العقد منتهياً )9(.ولذلك ف� َّإن � َّأي �إعالن ب� َّأن
�سيف�سخ يف امل�ستقبل �إذا مل يتجاوب الطرف الآخر� )10(،أو � َّأي ر�سالة
العقد ُ
()11
مة،
ل
امل�س
الب�ضائع
ا�ستعادة
أو
�
ال�سعر
بتخفي�ض
ا
إم
جمرد �إعادة
أو
�
َّ
تطالب � َّ
َّ
()12
الب�ضائع ،ال ي�شكِّل � ٌّأي منها �إخطار ًا �صحيحاً ،ل َّأن الإعالن �أو ال�صيغة
ين�ص � ٌّأي منها بعبارات ال لب�س فيها على � َّأن
البديلة �أو �إعادة الب�ضائع ال ُّ
وي�صح ال�شيء نف�سه �إذا قام �أحد الطرفني بطلب
العقد قد انتهى الآن.
ُّ
()14
()13
تعوي�ضات وح�سب� ،أو �إذا �أعلن الف�سخ فيما يتع َّلق بعقد خمتلف.

بيد �أنه يبدو �أنه ال يلزم ا�ستخدام عبارة "�إعالن ف�سخ" �أو حتى تعبري
"ف�سخ" ،و�أنه ال يلزم اال�ست�شهاد باحلكم ذي ال�صلة من االتفاقية� ،شريطة
الطرف فكر َة � َّأن العقد قد �أُنهي يف الوقت احلا�ضر ل َّأن الطرف
�أن يو�صل
ُ
وجه �إخطار ًا
امل�شرتي
أن
�
املحاكم
إحدى
�
أت
�
ر
وهكذا
خمالفة.
ارتكب
الآخر
َّ
َّ
نافذ ًا بوا�سطة �إعالن ب�أنه ال ي�ستطيع ا�ستخدام الب�ضائع املعيبة وب�أنه
ت�صرف البائع )15(.و�صدر حكم مماثل فيما يتع َّلق بر�سالة ذكر
ي�ضعها حتت ُّ
فيها امل�شرتي �أنه لن يوا�صل التعامل مع البائع )16(.واع ُترب كذلك � َّأن رف�ض
امل�شرتي املكتوب للتنفيذ مع املطالبة با�سرتداد املبلغ املدفوع ميثِّل �إخطار ًا
كافي ًا بالف�سخ )17(.وحتى �صيغ مثل "طفح الكيل" (“)”the glass is full
فيما يتع َّلق بطلب ر ِّد ثمن ال�شراء اع ُتربت كافية )18(.وميكن اجلمع بني
الإخطار املتعلِّق بعدم مطابقة الب�ضائع والإخطار املتعلِّق بالف�سخ والتعبري
()19
عنهما يف �إعالن واحد.

اجلهة التي ير�سل �إليها الإخطار
يوجه الإخطار �إىل الطرف الآخر ،الذي يكون عادة
 -6يجب �أن َّ
املفو�ض .و�إذا �أحيلت احلقوق
الطرف الآخر يف العقد الأ�صلي� ،أو وكيله َّ
يوجه الإعالن �إىل هذا الطرف
التعاقدية �
()20إىل طرف ثالث ،وجب �أن َّ
اجلديد.

وقت �إر�سال الإخطار
معينة ،تق�ضي املادتان  )2( 49و )2( 64ب�أن
 -7يف ظروف َّ
ير�سل الإخطار بالف�سخ خالل فرتة معقولة .ورئي � َّأن من الوا�ضح
َ
� َّأن �إر�سال الإخطار بعد �أ�شهر عديدة ال يكون معقو ًال مبوجب
املادة  )21(.)2( 49غري �أنه عندما كانت هناك مفاو�ضات بني
يوجه رغم ذلك
الطرفني ب�ش�أن عدم املطابقة ،رئي � َّأن �إعالن الف�سخ َّ
()22
وجه يف نهاية املفاو�ضات الفا�شلة .وللوفاء
يف الوقت املنا�سب �إذا ِّ
حد زمني منطبق ،يكون �إر�سال الإخطار خالل تلك الفرتة كافي ًا
ب� ِّأي ٍّ
(انظر املادة .)27
قررت حمكمة � َّأن البائع ال ميكن �أن يطلب التعوي�ض وفق ًا
 -8وقد َّ
للمادة  75فيما يتع َّلق بامل�شرتيات البديلة �إذا مل يعلن الف�سخ �إ َّال بعد اقتناء
()23
امل�شرتيات البديلة املذكورة.

عبء الإثبات
 -9رئي �أنه يجب على الطرف الذي ي َّدعي �أنه �أعلن الف�سخ والطرف
()24
الذي يع ِّول على �إعالن الف�سخ �إثبات ذلك الإعالن.
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احلوا�شي
()1
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٩؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا� ،آب�/أغ�سط�س ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم ICC International ،)٩٨٨٧
.١٠٩ ،٢٠٠٠ Court of Arbitration Bulletin
()2ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب .]٢٠٠٤
()3ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣٩حمكمة مقاطعة نافارا� ،إ�سبانيا ٢٧ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٧
()4ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير .]١٩٩٦
()5ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٥
()6ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٩حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� ٢٧ ،أيار/مايو .]٢٠٠٨
()7ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٩
()8ق�ضية كالوت رقم [ ٦حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩١
()9املرجع نف�سه .انظر �أي�ض ًا املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير CISG-online No. 224 ،2٤8 ،1996 Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،١٩٩٦؛ هيئة التحكيم
التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا� ١ ،آذار/مار�س CISG-online No. 708 ،١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ 7٤٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا ٢٩ ،متوز/يوليه
.]٢٠٠٤
()10
حمكمة ت�سفايربوكني� ،أملانيا ١٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٢يونيلك�س.
جمرد طلب ا�سرتجاع
أن
�
رئي
أنه
�
غري
.٥١٥
،١٩٩٤
Recht
der
Internationalen
Wirtschaft
()11حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ،١٩٩٤
َّ َّ
الب�ضائع يكفي :انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٥املحكمة الكانتونية يف كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ٢١ ،شباط/فرباير ]٢٠٠٥؛ وباملثل ،املحكمة اجلزئية يف �شارلوتينبورغ� ،أملانيا� ٤ ،أيار/
مايو .CISG-online No. 386 ،١٩٩٤
()12ق�ضية كالوت رقم [ ٦حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩١
()13ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير .]١٩٩٥
()14
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٦حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩١انظر َّ
()15ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٧
()16ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة هامبورغ للتحكيم الو ِّدي� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٨
()17ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٢
()18املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٤ ،حزيران/يونيه .CISG-online No. 945 ،٢٠٠٤
()19ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٧
()20
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٦حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩١انظر َّ
()21انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير �( ]١٩٩٥إخطار بعد خم�سة �أ�شهر :مفرط الت�أخري)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل �( ]١٩٩٤شهران :مفرط الت�أخري)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا،
� ٢آذار/مار�س �( ]١٩٩٤أربعة �أ�شهر :مفرط الت�أخري)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩١يوم واحد :يف الوقت املنا�سب)
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر َّ
()22انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٧٣٤حمكمة مقاطعة كا�سيتيليون ،الدائرة �٣أ� ،إ�سبانيا� ٢١ ،آذار/مار�س .]٢٠٠٦
()23ق�ضية كالوت رقم [ ٧٣٠حمكمة مقاطعة فالن�سيا ،الدائرة �٨أ� ،إ�سبانيا� ٣١ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٥
()24انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠٧
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املادة 27
ين�ص هذا اجلزء من االتفاقية �صراح ًة على خالف ذلك ،ف� َّإن � َّأي ت�أخري �أو خط�أ يف �إي�صال � ِّأي
ما مل َّ
�إخطار �أو طلب �أو تبليغ َيب َع ُث به �أح ُد الطر َفني يف العقد وفق ًا لأحكام هذا اجلزء وبالو�سيلة والظروف املنا�سبة،
التم�سك به.
وكذلك عدم و�صول الإخطار �أو الطلب �أو التبليغ ،ال يحرم هذا الطرف من ح ِّقه يف ُّ

نظرة جمملة
تن�ص املادة  27على � َّأن مبد�أ الإر�سال ينطبق ،ب�صفة عامة ،على
-1
ُّ
جميع اخلطابات املن�صو�ص عليها يف اجلزء الثالث من االتفاقية (املواد
 .)89-25ومبقت�ضى هذا املبد�أ ال يتعينَّ على الطرف املعلن �إ َّال �أن ير�سل
َ
املخاطب خطر
يتحمل
خطابه م�ستخدم ًا و�سيلة ات�صال
منا�سبة؛ وعندئذ َّ
()1
الإي�صال ال�صحيح والكامل للخطاب.

مبد�أ الإر�سال
 -2مبد�أ الإر�سال هو املبد�أ العام لالتفاقية املنطبق على اخلطابات
املر�سلة بعد �أن يكون الطرفان قد �أبرما عقدهما .ووفق ًا لهذا املبد�أ،
ي�صبح الإخطار �أو الطلب �أو � ُّأي خطاب �آخر نافذ ًا حاملا يبعث به الطرف
املع ِلن �إىل خارج جمال ن�شاطه بوا�سطة و�سيلة ات�صال منا�سبة )2(.وتنطبق
هذه القاعدة على الإخطار بعدم املطابقة �أو مبطالبات الأطراف الثالثة
(املادتان  39و)43؛ وعلى الطلبات املتعلِّقة بالأداء املطابق (املادة )46
�أو تخفي�ض ال�سعر (املادة � )50أو التعوي�ضات (املادة ( )1( 45ب))
�أو الفائدة (املادة )78؛ وعلى �إعالن الف�سخ (املواد  49و 64و 72و)73؛
وعلى حتديد مدة �إ�ضافية للتنفيذ (املادتان  47و)63؛ وعلى �إخطارات
تن�ص عليه املواد  )1( 32و )2( 67و .88وكمبد�أ عام
�أخرى ،ح�سبما ُّ
بالن�سبة للجزء الثالث من االتفاقية ،ينطبق مبد�أ الإر�سال كذلك على � ِّأي
ين�صا عليه يف عقدهما ،ما مل ي َّتفقا على
خطاب �آخر ميكن للطرفني �أن َّ
()3
�أنه يتعينَّ ت�سلُّم اخلطاب لكي يكون نافذاً.
تن�ص �صراح ًة على
 -3بيد � َّأن بع�ض �أحكام اجلزء الثالث من االتفاقية ُّ
َ
املخاطب (انظر املواد 47
� َّأن اخلطاب ال ي�صبح نافذ ًا �إ َّال عندما ‘يت�س َّلمه’
( )2و )4( 48و )2( 63و 65و.))4( 79

و�سيلة االت�صال املنا�سبة
 -4يجب على الطرف املع ِلن �أن ي�ستخدم و�سيلة ات�صال منا�سبة لكي
ي�ستفيد الإخطار من القاعدة الواردة يف املادة  .27ويف �إحدى الق�ضايا،
ر�أت املحكمة � َّأن توجيه �إخطار �إىل و�سيط يعمل حل�سابه اخلا�ص وال يعمل

جتاريا للبائع مل يكن و�سيلة منا�سبة لالت�صال بالبائع :فالإخطار ال
وكي ًال ًّ
وجه بو�سيلة منا�سبة �إ َّال �إذا ت�أ َّكد امل�شرتي من موثوقية الو�سيط
ُيعترب �أنه ِّ
الذي يعمل حل�سابه اخلا�ص؛ وكان على البائع �أي�ض ًا �أن يبينِّ للو�سيط � َّأن
وظيفته هي وظيفة ر�سول ،وكذلك �أهمية الإخطار ،وكان عليه �أن يراقب
()4
�أداء املهمة.
 -5وال تتناول املادة � 27صراحة كيف ت�ؤثِّر لغة اخلطاب يف كونه
منا�سباً .بيد �أنه لكي يكون اخلطاب نافذ ًا يجب �أن يكون بلغة اختارها
الطرفان �صراحة �أو ا�ستخدماها بينهما �سابق ًا �أو يفهمها الطرف املتل ِّقي
()5
�أو كان قد �أَبلغ مبا يفيد ب�أنه يفهمها.
 -6وقد رئي � َّأن املادة  27ال حتكم اخلطابات ال�شفوية )6(.وقالت
�إحدى املحاكم � َّإن هذه اخلطابات تكون نافذة �إذا ا�ستطاع الطرف الآخر
(.)7
�أن ي�سمعها ،و�إذا ا�ستطاع  -فيما يتع َّلق باللغة � -أن يفهمها.

�أثر اخلطابات املنا�سبة وغري املنا�سبة
 -7عندما ي�ستخدم الطرف املعلن و�سيلة �إي�صال غري منا�سبة ،تقع
عموم ًا خماطرة الت�أخري �أو اخلط�أ �أو الف�شل يف الإي�صال على عاتق
املر�سل ،الأمر الذي قد يجعل اخلطاب غري نافذ .ولذلك ،مثالً ،يفقد
امل�شرتي �سبل االنت�صاف املتاحة له ب�ش�أن عدم املطابقة يف الب�ضائع
امل�س َّلمة �إذا �أر�سل الإخطار بعدم املوافقة �إىل ال�شخ�ص اخلط�أ )8(.وعلى
النقي�ض ،حيثما ي�ستخدم امل�شرتي و�سيلة منا�سبة ،ال ي�ؤ ِّدي � ُّأي ت�أخري �أو
خط�أ �أو ف�شل يف �إي�صال الإخطار بعدم املطابقة �إىل حرمان امل�شرتي من
()9
�سبل االنت�صاف املتاحة له.

عبء الإثبات
 -8رئي �أنه يجب على الطرف املع ِلن �أن ُيثبت الإر�سال الفعلي للخطاب
وكذلك وقت الإر�سال وطريقته )10(.و�إذا كان الطرفان قد ا َّتفقا على �شكل
معينَّ للخطابات ،وجب على الطرف املع ِلن �أن يثبت �أنه ا�ستخدم ال�شكل
امل َّتفق عليه )11(.بيد � َّأن الطرف املع ِلن ال يحتاج �إىل �أن يثبت � َّأن اخلطاب
()12
َ
املخاطب.
و�صل �إىل
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احلوا�شي
()1ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٣٠ ،حزيران/
يونيه  ،]١٩٩٨انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر �( ]٢٠٠٦إخطار بعدم املوافقة مر�سل بالفاك�س)؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب CISG-online No. 1395 ،٢٠٠٦؛ املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٤ ،أيار/مايو Internationales ،٢٠٠٥
.٢٤٩ ،٢٠٠٥ Handelsrecht
()2ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
�أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]٢٠٠٦
()3
وقررت املحكمة �أنه،
املحكمة املحلية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ١٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩١يونيلك�س (وفقا للعقد ،كان يتعينَّ �أن ُير�سل الإخطار بعدم املطابقة بر�سالة َّ
م�سجلة؛ َّ
نتيجة لذلك ،مل يت�س َّلم الطرف الآخر الإخطار ،وعلى الطرف مر�سل الإعالن عبء �إثبات � َّأن الطرف الآخر ت�س َّلم الإخطار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٥املحكمة العليا،
النم�سا ٣٠ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٨
()4ق�ضية كالوت رقم [ ٤٠٩املحكمة املحلية يف كا�سيل� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير .]١٩٩٦
()5ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ]١٩٩٥؛ املحكمة املحلية يف كيل� ،أملانيا ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥يونيلك�س؛
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٠٩املحكمة املحلية يف كا�سيل� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
()6
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٣٠ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
()7املرجع نف�سه.
()8
الن�ص الكامل للقرار).
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٤٠٩املحكمة املحلية يف كا�سيل� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
()9
املحكمة التجارية يف زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .١٨٦ ،١٩٩٩ Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،١٩٩٨
()10ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٣٠ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٨؛ املحكمة املحلية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ١٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩١يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٦٢
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ناومبورغ� ،أملانيا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٩انظر َّ
�أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٦؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ١١ ،شباط/فرباير  ،2009ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
انظر �أي�ض ًا املحكمة املحلية يف فرايبورغ� ،أملانيا ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧اتفاقية البيع رقم .1596
()11املحكمة املحلية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ١٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩١يونيلك�س؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()12
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ناومبورغ� ،أملانيا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٩انظر َّ
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املادة 28
يطلب من الطرف الآخر َ
تنفيذ التزام
حق �أحد الطرفني ،مبقت�ضى �أحكام هذه االتفاقية� ،أن َ
�إذا كان من ِّ
لزَ
تقوم بذلك مبقت�ضى قانونها فيما
أن
�
بو�سعها
كان
إذا
�
ال
�
إ
العيني
بالتنفيذ
كم
ح
إ�صدار
�
ب
ة
م
َّ
ما ف� َّإن املحكمة غري ُم َ
َ
ُ
يتع َّلق بعقود بيع مماثلة ال ت�شملها هذه االتفاقية.

نظرة جمملة:
معنى احلكم وهدفه
توفيقيا بني النظم القانونية التي تتعامل
 -1ت�شكِّل هذه املادة ح ًّال
ًّ
بطرائق خمتلفة مع حق الطرف يف املطالبة بالتنفيذ العيني للعقد .ووفق ًا
للمادة  ،28ال تكون املحكم ُة ملزم ًة مبنح التنفيذ العيني مبقت�ضى االتفاقية
�إذا مل يكن بو�سعها القيام بذلك بالن�سبة لعقود بيع مماثلة مبقت�ضى
قانونها الداخلي.
 -2ويعني "التنفيذ العيني" �إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته
مبقت�ضى العقد ،من خالل دعوى ق�ضائية (انظر �أي�ض ًا املادتني  46و.)62
فعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن يح�صل امل�شرتي على �أمر من املحكمة يلزم
البائع ب�أن ي�سلِّم الفوالذ بالكمية والنوعية املتعاقد عليهما� )1(،أو �أن يح�صل
()2
البائع على �أمر من املحكمة يلزم امل�شرتي ب�أن يدفع الثمن.
 -3وال�سوابق الق�ضائية اخلا�صة بهذا احلكم قليلة؛ فلم ُيب َّلغ حتى
تت�ضمن مناق�شة ذات
الآن �سوى عن ق�ضايا قليلة ،وعن ق�ضايا �أقل
َّ
�صلة للمادة  )3(.28ويف �إحدى الق�ضايا ،قالت حمكمة �إنه حيثما متنح

احلق للطرف يف املطالبة بالتنفيذ العيني ،ت�سمح املادة 28
االتفاقية َّ
للمحكمة املعنية ب�أن تنظر يف وجود �سبيل انت�صاف كهذا مبقت�ضى
قانونها املو�ضوعي يف ق�ضية مماثلة )4(.ف�إذا كان القانون الوطني يتيح
الأمر بالتنفيذ العيني يف الق�ضية املعنية �أي�ضاً ،ال يوجد تعار�ض مع
االتفاقية وال تن�ش�أ � ُّأي م�شكلة )5(.بيد �أنه �إذا كان القانون الوطني ال
ي�سمح بالأمر بالتنفيذ العيني فيمكن بد ًال من ذلك منح �سبيل انت�صاف
بديل—وهو التعوي�ض يف معظم احلاالت )6(.بيد � َّأن املادة  28تكتفي
يت�ضمنه
بالن�ص على � َّأن املحكمة "غري ملزمة" باعتماد احللِّ الذي
ِّ
َّ
قانونها الوطني فيما يتع َّلق بالتنفيذ املعني يف �سياق بيع دويل للب�ضائع
حتكمه االتفاقية.
 -4وقد رئي � َّأن املطالبة بالتعوي�ض عن ال�ضرر واملطالبة بالتنفيذ
�سبيلي انت�صاف متناق�ضني؛ ولذلك ميكن �أن يلج�أ
العيني لي�سا بال�ضرورة
ْ
()7
الدائن �إليهما معاً.
وقررت هيئة حتكيم � َّأن الطرف الذي ُي�ستح ُّق له
َّ
يقدم املطالبة بالتنفيذ العيني يف غ�ضون مدة معقولة
الواجب يجب �أن ِّ
()8
بعد �أن يعلم عدم �أداء الواجب.

احلوا�شي
()1ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٧ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٩
()2املحكمة العليا يف كانتون برين� ،سوي�سرا ١ ،كانون الأول/دي�سمرب .CISG-online No. 1192 ،٢٠٠٤
()3
ين�ص على �سبيل االنت�صاف
حتكيم زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ُ ( ١٩٩٦رف�ض منح التنفيذ العيني لأن القانون الوطني ذا ال�صلة (الرو�سي �أو ال�سوي�سري) ال ُّ
هذا)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٧ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٩؛ املحكمة العليا يف كانتون برين� ،سوي�سرا١ ،
كانون الأول/دي�سمرب CISG-online No. 1192 ،٢٠٠٤؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ٢٠٠٤ ،قرار التحكيم رقم Yearbook of Commercial ،)١٢١٧٣
(تن�ص على � َّأن املطالبة بالتعوي�ض املقطوع ال ت�ستبعد املطالبة بالتنفيذ العيني)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
111 ،٢٠٠٩ Arbitration
ُّ
(تن�ص على � َّأن املطالبة بالتنفيذ العيني يجب �أن تق َّدم يف غ�ضون مدة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٣٠ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٧قرار التحكيم رقم  ،)٢٠٠٥/١٤٧يونيلك�س
ُّ
معقولة بعد �أن يعلم الطرف بعدم التنفيذ؛ وتكتفي بالإ�شارة �إىل املادة  28دون مزيد من النظر)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٦حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س،
الأرجنتني ٢١ ،متوز/يوليه .]٢٠٠٢
()4ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٧ ،كانون الأول/دي�سمرب "( ]١٩٩٩معبرَّ ًا عن الأمر بب�ساطة ،تبحث [املادة 28
املوحد") .وبنف�س املعنى فيما يتع َّلق بالقانون ال�سوي�سري الداخلي ،املحكمة العليا يف كانتون
من اتفاقية البيع] يف توافر هذا ال�سبيل من �سبل االنت�صاف مبوجب القانون التجاري َّ
برين� ،سوي�سرا ١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤اتفاقية البيع رقم .1192
()5كان هذا هو نتيجة ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٧ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٩
()6
وقررت � َّأن الأمر بالتنفيذ العيني اللتزام ب�إنتاج الألومنيوم وت�سليمه ملدة
هيئة حتكيم زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦منحت التعوي�ض بد ًال من التنفيذ العيني؛ َّ
ثماين �سنوات �أو ع�شر �سنوات �أخرى لن يكون مالئماً).
()7هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ٢٠٠٤ ،قرار التحكيم رقم .١١١ ،٢٠٠٩ Yearbook of Commercial Arbitration ،)١٢١٧٣
()8هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٣٠ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٧قرار التحكيم رقم ،)٢٠٠٥/١٤٧
يونيلك�س.

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

123

املادة 29
ف�سخه بر�ضا الطرفني.
( )1يجو ُز تعدي ُل العقد �أو ُ
يت�ضمن �شرط ًا يتط َّلب �أن يكونَ ك ُّل تعديل �أو ف�سخ ر�ضائي كتاب ًة ال ميكن
( )2العق ُد الكتابي الذي
َّ
التم�سك بهذا
ف�سخه
تعديلُه �أو ُ
ًّ
ر�ضائيا با ِّتباع طريقة �أخرى .غري � َّأن ُّ
ت�صر َف �أحد الطرفني ميكن �أن يحرمه من ُّ
الت�صرف املذكور.
الطرف الآخر قد اع َت َمد على
ال�شرط �إذا كان
ُ
ُّ

نظرة جمملة:
معنى احلكم وهدفه
 -1تتناول املادة  29التعديل (الذي ي�شمل الإ�ضافات)( )1والف�سخ
جمرد
باتفاق الطرفني لعقد �سبق �أن �أبرم .ووفق ًا للمادة  ،)1( 29يكون َّ
موافقة الطرفني كافي ًا لإحداث ذلك التعديل �أو الف�سخ .ويف حال اتفاق
تن�ص
الطرفني كتابة على � َّأن تعديل عقدهما �أو ف�سخه يجب �أن َّ
يتم كتابةُّ ،
الفقرة  2على � َّأن العقد ال ميكن �أن ُيع َّدل �أو ُيف�سخ بطريقة �أخرى – رغم
التم�سك بهذا احلكم �إذا كان
� َّأن ُّ
ت�صرف �أحد الطرفني ميكن �أن مينعه من ُّ
الت�صرف.
الطرف الآخر قد اعتمد على ذلك
ُّ
 -2والق�صد من املادة  )1( 29هو �إلغاء مبد�أ "املقابل" الوارد يف القانون
()2
الأنغلو�سك�سوين ك�شرط لتعديل �أو ف�سخ العقود التي حتكمها االتفاقية.
 -3ويخ�ضع تطبيق املادة  29للتح ُّفظ املن�صو�ص عليه يف املادة .96
فحيثما تكون دولة (كاالحتاد الرو�سي مثالً) قد �أبدت هذا التح ُّفظ ،ميكن
()3
يتم تعديل العقد �أو ف�سخه كتابة (انظر املادة .)12
�أن يكون
ًّ
�ضروريا �أن َّ

مبجرد ر�ضا الطرفني
التعديل �أو الف�سخ َّ

يعدل الطرفان �شرط ًا يف عقدهما �أو يف�سخا ذلك العقد ،يجب
 -4لكي ِّ
عليهما �أن يرتا�ضيا على ذلك .ويتح َّدد وجود ذلك االتفاق على �أ�سا�س
()4
الأحكام الواردة يف اجلزء الثاين (املواد  )24–14من االتفاقية.
وتن�ص املادة  29على �أنه ميكن تعديل العقد �أو ف�سخه
مبجرد "ر�ضا
ُّ
َّ
الطرفني" .ووفق ًا للمادة ُ ،)1( 18ذكر � َّأن �سكوت �أحد الطرفني عن
حد
الر ِّد على عر�ض ق َّدمه الطرف الآخر لتعديل العقد ال ي�شكِّل يف ِّ
ترا�ض على
ذاته قبو ًال لذلك العر�ض؛( )5ولكن قيل �أي�ض ًا �إنه كان هناك ٍ
ف�سخ العقد عندما رف�ض امل�شرتي ال�سداد ب�سبب عدم املطابقة املزعومة
للب�ضائع وعر�ض البائع الحق ًا ت�سويق الب�ضائع بنف�سه ومل ير َّد امل�شرتي
على العر�ض )6(.ور�أت �إحدى املحاكم �أنه على الرغم من � َّأن املادة 29
مبجرد ر�ضا الطرفني ،ال ين ُتج تعديل
ُّ
تن�ص على �أنه ميكن تعديل العقد َّ
()7
�سعر ال�شراء عن املزاج العام الجتماع ما فقط .بيد � َّأن قبول �سفتجة
(كمبيالة) دون تعليق باعتبارها ت�سديد ًا اع ُترب موافقة �ضمنية على ت�أجيل
تاريخ ال�سداد �إىل حني حلول تاريخ ا�ستحقاق ال�سفتجة )8(.ورئي � َّأن ف�سخ
()9
العقد يحدث حيثما يعلن امل�شرتي الإلغاء ويقبله البائع.
 -5ويخ�ضع تف�سري ترا�ضي الطرفني على تعديل العقد �أو ف�سخه
�سيما املادة  .8ورئي � َّأن
للقواعد املتعلِّقة بالتف�سري الواردة يف االتفاقية ،ال َّ

نتائج االتفاق على ف�سخ العقد هي النتائج املن�صو�ص عليها يف املادة 81
()10
( )1ما مل ي َّتفق الطرفان على خالف ذلك.
()11
 -6ور�ضا الطرفني كليهما هو كل ما يلزم لتعديل عقدهما �أو ف�سخه.
وال يتعينَّ الوفاء ب� ِّأي �شروط �شكلية( )12ما مل ينطبق التح ُّفظ املتعلِّق بال�شكل
(املواد  11و 12و� )13()96أو كان الطرفان قد ا َّتفقا على خالف ذلك .وجاء
يف �أحد القرارات �أنه عندما يكون حت ُّفظ �إحدى الدول مبوجب املادة 96
�شفويا فقط غري �صحيحة )14(.ويف
منطبقاً ،تكون التعديالت امل َّتفق عليها ًّ
ً
عاما بعدم
�
أ
مبد
د
جت�س
التي
،11
جميع احلاالت الأخرى يرت َّتب على املادة
ًّ
ِّ
وجود ا�شرتاطات �شكلية يف االتفاقيةَّ � ،أن للطرفني حرية تعديل عقدهما �أو
�شفويا �أو يف �أي �شكل �آخر .ورئي �أنه حتى
ف�سخه يف � ِّأي �شكل� ،سواء كتاب ًة �أو ًّ
ف�سخ العقد
�ضمنيا ممكن؛( )15ورئي �أي�ض ًا � َّأن العقد الكتابي ميكن تغيريه
ًّ
()16
�شفويا .
وقررت حمكمة � َّأن الطرف الذي يع ِّول على اتفاق تعديل يجب
ًّ
َّ
()17
�أن يثبت التعديل.

اتفاقات ال�شكل
 -7وفق ًا للمادة  )2( 29ال ميكن للطرفني� ،إذا كان العقد الكتابي
يت�ضمن �شرط ًا يتط َّلب �أن يكون تعديل العقد �أو ف�سخه كتابة (�شرط "عدم
َّ
التعديل ال�شفوي" �أو �شرط "التعديل الكتابي") ،تعديل العقد �أو ف�سخه
بطريقة خمتلفة )18(.ويكون التعديل ال�شفوي غري نافذ يف تلك احلالة ما
()19
مل تنطبق اجلملة الثانية من املادة .)2( 29
امل�سمى �شرط الإدماج ،الذي مبوجبه تكون جميع
َّ �  -8أما ال�شرط َّ
املفاو�ضات ال�سابقة مدجمة يف وثيقة العقد ،فقد عومل كمعاملة
�شرط "عدم تعديل �شفوي" ،بحيث ال ميكن اال�ست�شهاد ب�أد َّلة على
اتفاقات �شفوية جرت قبل العقد الكتابي من �أجل تعديل ذلك العقد
()20
�أو ف�سخه.

�إ�ساءة ا�ستعمال �شرط "عدم التعديل ال�شفوي

"

ت�صرف
-9
ُّ
تن�ص اجلملة الثانية من املادة � )2( 29أي�ض ًا على � َّأن ُّ
التذرع ب�شرط "عدم التعديل ال�شفوي" "�إذا
الطرف ميكن �أن يحرمه من ُّ
كان الطرف الآخر قد اعتمد على
الت�صرف املذكور" .وقد �أ�شري �إىل � َّأن
ُّ
النية الذي يحكم
هذا احلكم هو تعبري عن
املبد�أ العام املتعلِّق ُ
بح�سن َّ
()21
االتفاقية (املادة .))1( 7
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احلوا�شي
الن�ص الكامل للقرار).
( )1انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٤انظر َّ
()2
املقررة يف القانون الأنغلو�سك�سوين ب�ضرورة وجود ‘مقابل’") ،تعليق على م�شروع
انظر تعليقات الأمانة على املادة (التي كان رقمها حينئذ) "( 27فتعار�ض بذلك القاعدة َّ
اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع ،A/CONF.97/5 ،م�ستن�سخ يف م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع :الوثائق الر�سمية ،يف ال�صفحتني
 74و ،75يف الفقرتني  2و.3
()3هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٥ ،آذار/مار�س 92 ،٢٠٠٦ Internationales Handelsrecht ،١٩٩٧
(التعديالت يجب �أن تكون كتابة ب�سبب املادة  96حيثما يكون طرف يوجد مقره يف االحتاد الرو�سي م�شاركاً).
()4ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٢ ،شباط/فرباير  .]١٩٩٤بنف�س املعنى ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٣حمكمة اال�ستئناف،
غرونوبل ،فرن�سا� ٢٩ ،آذار/مار�س  ،]١٩٩٥وق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٢املحكمة العليا يف كانتون ريف بازل� ،سوي�سرا ١١ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٩؛ املحكمة املحلية يف �سور�سيه،
�سوي�سرا� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب  .٦٣ ،٢٠٠٩ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٨انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٦١٤حمكمة اال�ستئناف يف [والية] كاليفورنيا ،الواليات املتحدة،
 ١٣كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٢تت�ساءل عن تعديل العقد ال�شفوي بوا�سطة �شرط ب�ش�أن اختيار املحكمة وارد يف فواتري الحقة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٦حمكمة الواليات املتحدة
ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤االتفاق ال�شفوي يكفي)؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٦حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة
يقو�ض االتفاق).
الثالثة) ١٩ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٧
(جمرد اال ِّدعاء ب� َّأن التعديل كان اقرتاح ًا "للقبول �أو الرف�ض فقط" ال ِّ
َّ
()5ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٢ ،شباط/فرباير ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٢املحكمة العليا يف كانتون ريف بازل� ،سوي�سرا،
 ١١حزيران/يونيه  .]١٩٩٩غري � َّأن ال�سكوت امل�صحوب ب�سلوك معينَّ ميكن �أن ي�شكِّل موافقة و�أن يرت َّتب عليه وجود اتفاق :ق�ضية كالوت رقم [ ١٠١٧حمكمة ا�ستئناف يف غان،
بلجيكا� ١٥ ،أيار/مايو .]٢٠٠٢
()6ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٢ ،شباط/فرباير .]١٩٩٤
()7ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٣حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ٢٩ ،آذار/مار�س .]١٩٩٥
()8
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٠انظر َّ
()9ق�ضية كالوت رقم [ ٩٩٠اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٧
()10ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ٢٨ ،أيار/مايو ]٢٠٠٤؛ حمكمة منطقة �سور�سيه� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب ،٢٠٠٨
.٦٣ ،٢٠٠٩ Internationales Handelsrecht
()11ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ]١٩٩٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٩٠اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية
ال�صني ال�شعبية ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٣والق�ضايا
املذكورة يف احلا�شية ال�سفلية .4
()12
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ٦ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٨انظر َّ
رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه ٣٣ ،٢٠٠٠ Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٦حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي
ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٧ ،متوز/يوليه .]٢٠٠٤
()13لالطِّ الع على ق�ضية مماثلة ،انظر املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.law.kuleuven.be :
()14ر�سالة �إعالمية رقم � 29صادرة من هيئة التحكيم العليا يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()15ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه .٣٣ ،٢٠٠٠ Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،]١٩٩٩
()16
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٦حمكمة الواليات املتحدة
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤االتفاق ال�شفوي يكفي).
()17املحكمة املحلية يف �سور�سيه� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب .٦٣ ،٢٠٠٩ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٨
()18هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،سوي�سرا� ،آذار/مار�س  .٨٣ ،٢٠٠٠ ،ICC International Court of Arbitration Bulletin ،١٩٩٨ميكن �أن يكون للتح ُّفظ
مبوجب املادة  96نف�س الأثر :هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٥ ،آذار/مار�س Internationales ،١٩٩٧
.٩٢ ،٢٠٠٦ Handelsrecht
()19ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٤
()20هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،سوي�سرا� ،آذار/مار�س .٨٣ ،٢٠٠٠ ،ICC International Court of Arbitration Bulletin ،١٩٩٨
()21ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤هيئة التحكيم الدولية التابعة للغرفة االقت�صادية االحتادية  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران /يونيه .]١٩٩٤

الف�صل الثاين من اجلزء الثالث
التزامات البائع (املواد )52-30

نظرة جمملة
تت�ضمن بيان ًا �شام ًال لقواعد االتفاقية املتعلِّقة بواجبات
 -1الأحكام الواردة يف الف�صل الثاين من اجلزء الثالث من االتفاقية بعنوان "التزامات البائع" َّ
البائع مبقت�ضى عقد بيع دويل حتكمه اتفاقية البيع .ويبد�أ الف�صل بحكم واحد ي�صف ب�صفة عامة التزامات البائع (املادة  ،)30تليه ثالثة فروع تتناول
ب�صورة م�ستفي�ضة العنا�صر الأ�سا�سية لتلك االلتزامات :الفرع الأول "ت�سليم الب�ضائع وامل�ستندات" (املواد )34-31؛ والفرع الثاين "مطابقة الب�ضائع
وحقوق الغري وا ِّدعاءاته" (املواد )44-35؛ والفرع الثالث "اجلزاءات التي ترت َّتب على خمالفة البائع للعقد" (املواد  .)52-45ويوازي الف�صل الثاين من
اجلزء الثالث ب�صفة عامة الف�صل الثالث ("التزامات امل�شرتي" ،املواد  )65-53من اجلزء الثالث ،من حيث الهيكل وجمال الرتكيز.
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املادة 30
يجب على البائع �أن ُي�سلِّم الب�ضائ َع ،وامل�ستندات املتعلِّقة بها و�أن ينقل ملكية الب�ضائع على النحو الذي
ُ
يقت�ضيه العق ُد وهذه االتفاقية.

نظرة جمملة:
معنى احلكم وهدفه
حتدد املادة  30وتوجز االلتزامات الرئي�سية التي يتعني على البائع
-1
ِّ
الوفاء بها .وقد رئي � َّأن هذا احلكم ،مع املادة  ،53يحتوي على تعريف
()1
ين�ص
�ضمني للبيع .والبائع ملزَ م �أي�ض ًا بتنفيذ � ِّأي التزامات �إ�ضافية ُّ
عليها العقد وكذلك � ِّأي واجبات يفر�ضها العرف �أو العادة التي ا�ستقر
عليها التعامل بني الطرفني ،ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف املادة  .9وميكن
�أن ت�شمل هذه االلتزامات الإ�ضافية مث ًال الواجب التعاقدي بالت�سليم �إىل
()2
امل�شرتي ح�صراً.

االلتزام بالت�سليم
تن�ص املادة  30على � َّأن البائع ملزَ م بت�سليم الب�ضائع .ويف حاالت
-2
ُّ
ن�ص الطرفان يف عقد حتكمه االتفاقية على واجب الت�سليم
عديدة َّ
با�ستخدام م�صطلح خا�ص بالثمن والت�سليم (مث ًال �أحد امل�صطلحات
املعرفة يف القواعد الدولية لتف�سري امل�صطلحات التجارية (الإنكوترمز))،
َّ
()3
وتكون لذلك امل�صطلح عندئذ الغلبة على قواعد االتفاقية.

االلتزام بت�سليم امل�ستندات
ُ -3ت ِلزم املادة  30البائع بت�سليم امل�ستندات املتعلِّقة بالب�ضائع،
حد ذاتها على البائع واجب الرتتيب لإ�صدار تلك
لكنها ال تفر�ض يف ِّ
()4
امل�ستندات.

االلتزام بنقل امللكية
 -4رغم � َّأن االتفاقية "غري معنية بالأثر الذي قد ُيحدثه العقد
يف ملكية الب�ضائع املبيعة" (املادة ( 4ب)) ،ف� َّإن االلتزام الرئي�سي
للبائع مبقت�ضى املادة  30هو نقل ملكية الب�ضائع املبيعة �إىل امل�شرتي.
فعليا �إىل امل�شرتي
� َّأما م�س�ألة ما �إذا كانت ملكية الب�ضائع قد انتقلت ًّ
فم�س�ألة ال حتكمها االتفاقية ،ويجب �أن ُي َب َّت فيها بالرجوع �إىل القانون
حتدده قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة .و�إ�ضافة �إىل ذلك
الذي ِّ
()5
ف� َّإن �أثر �شرط االحتفاظ بحق ملكية الب�ضائع ال حتكمه االتفاقية بل
حتدده قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة .بيد
يحكمه القانون الذي ِّ
� َّأن �إحدى املحاكم قالت � َّإن م�س�ألة ما �إذا كان قد ا ُّتفق اتفاق ًا �صحيح ًا
بحق امللكية وم�س�ألة ما �إذا كان �شرط االحتفاظ
على �شرط االحتفاظ ِّ
بحق امللكية ي�شكِّل خمالفة للعقد يجب �أن ُي َب َّت فيهما بالرجوع �إىل
ِّ
()6
قواعد االتفاقية.

االلتزامات الأخرى
تن�ص االتفاقية نف�سها على التزامات على البائع غري مذكورة يف
-5
ُّ
املبينة يف الف�صل اخلام�س
املادة  .30وت�شمل هذه االلتزامات الواجبات َّ
(املواد  ،88-71ب�ش�أن االلتزامات امل�شرتكة بني البائع وامل�شرتي).
وااللتزامات املنبثقة من الأعراف �أو العادات التي ا�ستقر عليها التعامل
بني الطرفني ،ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف املادة  .9وعالوة على ذلك،
ين�ص العقد على التزامات �أخرى على البائع  -مثل تركيب
ميكن دائم ًا �أن (َّ )7
الب�ضائع املبيعة.

احلوا�شي
()1
ملجرد بيان واجب الت�سليم الواقع
انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٩١٦املحكمة التجارية العليا ،كرواتيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  .]٢٠٠٦كثري ًا ما� أُ�شري �إىل املادة َّ ٣٠
على عاتق البائع :انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٦٨٠اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٨ ،آذار/مار�س ]١٩٩٦؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٦٨٣اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٨٤اللجنة ال�صينية للتحكيم
االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٢ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٣٢حمكمة مقاطعة فالن�سيا� ،إ�سبانيا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٥؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٦٥٢حمكمة بادوفا� ،إيطاليا ١٠ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٥٩املحكمة االقت�صادية يف منطقة غرودنو ،بيالرو�س ٢٣ ،متوز/يوليه .]٢٠٠٨
()2انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب .٦٣٣ ،١٩٩٢ Neue Juristische Wochenschrift ،]١٩٩١
()3
الن�ص
قارن ،مثال ،ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٤حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا� ٤ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٨ا�ستخدمت م�صطلح الإنكوترمز ‘ت�سليم �أر�ض امل�صنع’) (انظر َّ
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨ا�ستخدمت م�صطلح الإنكوترمز ‘الت�سليم خال�ص
الر�سوم’) .انظر �أي�ض ًا الفقرات  3و 5و 11من النبذة ب�ش�أن املادة .٣١
()4واجب البائع ت�سليم امل�ستندات املتعلِّقة بالب�ضائع تتناوله املادة  34باملزيد من التخ�صي�ص .وقد رئي �أنه ،يف البيع امل�ستندي ،ال يح ُّق للبائع عموم ًا �أن ي�شرتط ت�سليم
امل�ستندات قبل ال�سداد :ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٤اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٥ ،حزيران/يونيه .]٢٠٠٧
()5ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٦ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٢؛ حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س ،٢٠٠٢
ال�سيارة امل�سروقة ،ال يكون البائع قد وفى بواجبه).
�( 22 ،٢٠٠٣ Internationales Handelsrechtإذا كان ال ميكن وفق ًا للقانون املنطبق حتويل ملكية َّ
()6ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٥
()7انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٠حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ١٥ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠٦

الفرع الأول من الف�صل الثاين من اجلزء الثالث
ت�سليم الب�ضائع وامل�ستندات (املواد )34-31

نظرة جمملة

التي تتناول مطابقة الب�ضائع امل�س َّلمة (وكذلك الأثر الذي حتدثه ا ِّدعاءات
الغري للب�ضائع امل�س َّلمة) فرتد يف ق�سم خمتلف—وهو الفرع الثاين (املواد
 )44-35من الف�صل الثاين من اجلزء الثالث.

 -1يحتوي الفرع الأول من الف�صل الثاين ("التزامات البائع")
يف اجلزء الثالث ("بيع الب�ضائع") من االتفاقية على �أحكام تتناول
با�ستفا�ضة اثنني من التزامات البائع الرئي�سية املذكورة يف املادة 30
من اتفاقية البيع ،وهما :االلتزام بت�سليم الب�ضائع وااللتزام بت�سليم
امل�ستندات املتعلِّقة بالب�ضائع .ومن بني املواد الأربع التي ي�شتمل عليها
الفرع الأول ،تر ِّكز املواد الثالث الأوىل (املواد  )33-31على التزام
البائع بت�سليم الب�ضائع ،وتتناول املادة الأخرية (املادة  )34التزام البائع
بت�سليم امل�ستندات .وت�شتمل الأحكام التي تتناول ت�سليم الب�ضائع على
قواعد حتكم مكان الت�سليم (املادة  )1()31والتزامات البائع التكميلية
()2
اخلا�صة بالت�سليم حيثما ي�شتمل الأمر على نقل الب�ضائع (املادة )32
ووقت الت�سليم (املادة  .)33والعديد من القواعد الواردة يف هذه املواد
يتناول بالتحديد الت�سليم من جانب الناقل )3(.ويتناول احلكم الوارد يف
الفرع الأول واملتعلِّق بت�سليم امل�ستندات (املادة  )34وقت هذا الت�سليم
ومكانه و�شكل امل�ستندات ومعاجلة عدم مطابقة امل�ستنداتَّ � .أما الأحكام

العالقة بالأجزاء الأخرى من االتفاقية
 -2هناك ترابط بني �أحكام الفرع الأول وقواعد االتفاقية املتعلِّقة
بانتقال التبعة (املواد  )4(.)70-66وميكن �أن تنطبق تلك الأحكام �أي�ض ًا
على التزامات تتجاوز التزام البائع بت�سليم الب�ضائع وت�سليم امل�ستندات،
مثل التزام امل�شرتي ب�إعادة الب�ضائع(� )5أو واجبات البائع ب�ش�أن عدم
الت�سليم املرتبطة بوقت الت�سليم )6(.وميكن �أن تكون لقواعد الفرع الأول
�أي�ض ًا �صلة بقواعد قانونية خارج نطاق االتفاقية ،مبا يف ذلك قوانني
()7
االخت�صا�ص الق�ضائي املتعلِّقة مبكان ت�سليم الب�ضائع.
 -3ومبقت�ضى املادة  6من اتفاقية البيع ،تكون حلرية الأطراف الغلبة
عموم ًا على قواعد االتفاقية ،وينطبق ذلك على القواعد الواردة يف الفرع
()8
الأول.

احلوا�شي
()1
تطبقها تلقي ال�ضوء �أي�ض ًا على ما ي�شكِّل الت�سليم .انظر النبذة ب�ش�أن الفقرات  1و 7و 9و 10من املادة .٣١
املادة  31والقرارات التي ِّ
()2امل�سائل التي تتناولها املادة  32هي واجب البائع توجيه �إخطار بال�شحن (املادة  ،))1( 32وبرتتيب و�سيلة منا�سبة للت�سليم با�ستخدام ال�شروط امل َّتبعة "عادة" (املادة ،))2( 32
وبتوفري املعلومات التي يحتاجها امل�شرتي لإجراء الت�أمني �إذا كان البائع نف�سه غري ملزَ م بالت�أمني على ال�شحنة (املادة .))3( 32
()3انظر املادتني �( 31أ) و.32
()4انظر النبذة ب�ش�أن الفقرة  2من الف�صل الرابع من اجلزء الثالث.
()5انظر النبذة ب�ش�أن الفقرة  4من املادة .٣١
()6انظر النبذة ب�ش�أن الفقرة  2من املادة .٣٣
()7انظر النبذة ب�ش�أن الفقرة  2من املادة .٣١
()8انظر النبذة ب�ش�أن الفقرة  2من املادة ٣٠؛ والنبذة ب�ش�أن الفقرة  3من املادة ٣؛ والنبذة عن الفقرة  1من املادة .٣٣
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 31
البائع غ َري ُملزَ م بت�سليم الب�ضائع يف � ِّأي مكان ُمعينَّ �آخر ،ف� َّإن التزامه بالت�سليم يكون على
�إذا كان
ُ
النحو الآتي:
ت�ضمن عق ُد البيع َ
نقل الب�ضائع؛
(�أ) ت�سليم الب�ضائع �إىل � َّأول ناقل لإي�صالها �إىل امل�شرتي� ،إذا َّ
تندرج حتت الفقرة الفرعية ال�سابقة� ،إذا كان العق ُد يتع َّلق بب�ضائع حم َّددة
(ب) وفى احلاالت التي ال
ُ
�سحب من خمزون حم َّدد �أو ُت�ص َنع �أو ُتنتَج ،وعرف الطرفان وقت �إبرام العقد � َّأن
معينة باجلن�س �س ُت َ
�أو ب�ضائع َّ
البائع بو�ضع الب�ضائع حتت
الب�ضائ َع موجود ٌة يف مكان معينَّ �أو �أنها �س ُت�ص َنع �أو �س ُتنتَج يف مكان معي—يلتزم ُ
ت�صرف امل�شرتي يف ذلك املكان؛
ُّ
(ج)
ت�صرف امل�شرتي يف املكان الذي كان
حتت
الب�ضائع
بو�ضع
البائع
لتزم
ي
أخرى
ل
ا
احلاالت
وفى
	 
َ
—
ُ
ُّ
يوجد فيه مكان عمل البائع وقت �إبرام العقد.

نظرة جمملة
ويحدد
 -1تعينِّ هذه املادة مكان قيام البائع بتنفيذ واجب الت�سليمِّ .
احلكم املكان الذي يتعينَّ على البائع �أن ي�سلِّم فيه الب�ضائع وما ينبغي له
القيام به لتحقيق هذا الغر�ض .وتتناول املادة  31ثالث حاالت خمتلفة
تنطبق عليها قواعد خمتلفة .غري �أنه يبدو � َّأن القاعدة العامة هي � َّأن مكان
()1
عمل البائع هو املكان املفرت�ض للت�سليم.

مالحظات عامة
 -2مبوجب بع�ض القواعد الإجـرائية ،كتلك التي ت�ستند �إىل املادة )1( 5
من اتفاقية بروك�سـل لعام ( 1968ال�سابقة) واتفاقية لوغانو لعام
()3
 )2(،1988ميكن �أن ت�شكِّل املادة  31الأ�سا�س لالخت�صا�ص الق�ضائي.
وي�شمل نطاق هذا االخت�صا�ص الق�ضائي اال ِّدعاءات املتعلِّقة بالإخالل
()4
بواجب الت�سليم وكذلك اال ِّدعاءات املتعلِّقة بت�سليم ب�ضائع غري مطابقة.
حيز
ومنذ � 1آذار/مار�س  ،2002عندما دخلت الئحة بروك�سل الأوىل ِّ
النفاذ ،ا�ستَحدث اجلزء الأول من مادتها اجلديدة ( )1( 5ب) تعريف ًا
م�ستق ًّال ملكان التنفيذ (املكان "الذي �سلِّمت فيه الب�ضائع� ،أو كان ينبغي �أن
ت�س َّلم ،مبوجب االتفاقية") .ومبوجب هذا احلكم ،رئي � َّأن املادة  31من
()5
اتفاقية البيع مل يعد ممكن ًا �أن ت�شكِّل الأ�سا�س لالخت�صا�ص الق�ضائي.
فما مل يكن بالو�سع ا�ستنتاج مكان التنفيذ من العقد ،يتعينَّ اعتبار مكان
التنفيذ هو "حيث جرى النقل املادي للب�ضائع ،الذي ح�صل امل�شرتي� ،أو
الت�صرف الفعلية يف تلك
كان ينبغي �أن يح�صل ،نتيجة له ،على �سلطة
ُّ
()6
الب�ضائع يف املق�صد النهائي ل�صفقة البيع".
 -3وال تنطبق القواعد الواردة يف املادة � 31إ َّال عندما ال ي َّتفق الطرفان
على خالف ذلك ،ل َّأن حرية الطرفني لها الغلبة على املادة  )7(.31ويتناول
طبقت املادة  31تف�سري �شروط العقد
العديد من قرارات املحاكم التي َّ
حتدد فقط
البت فيما �إذا كانت هذه ال�شروط تعينِّ مكان التنفيذ �أو ِّ
بغية ِّ
التي
اجلهة
تتحمل تكاليف النقل )8(.و�إذا كان العقد ي�شتمل على �أحد
َّ
املعرفة يف القواعد
م�صطلحات الت�سليم والثمن (مث ًال �أحد امل�صطلحات َّ
الدولية لتف�سري امل�صطلحات التجارية (الإنكوترمز)) ف� َّإن ذلك امل�صطلح
()9
يحدد مكان التنفيذ وي�ستبعد القاعدة الواردة يف االتفاقية.
ِّ

 -4وقد ا�س ُتخدمت املادة � 31أي�ض ًا لتحديد مكان الت�سليم عندما يجب
على امل�شرتي �أن ير َّد الب�ضائع بعد ف�سخ العقد (املادة )10(.))2( 81و�أ َّدى
ذلك �إىل نتيجة مفادها � َّأن امل�شرتي يجب �أن يعيد ت�سليم الب�ضائع يف مكان
()11
ين�ص العقد على خالف ذلك.
عمله ،يف حال مل َّ

يت�ضمن نقل الب�ضائع (املادة�( 31أ))
البيع الذي َّ
 -5ال ينطبق اخليار الأول يف املادة � 31إ َّال �إذا كان العقد يتع َّلق بنقل
تتم عن بعد ،رئي � َّأن املادة �( 31أ)
ب�ضائع.
وبالن�سبة �إىل املبيعات التي ُّ
()12
توخى
تنطبق عادة .و ُيفرت�ض �أن يكون نقل الب�ضائع م�شمو ًال �إذا َّ
الطرفان (�أو كان وا�ضح ًا من الظروف)(َّ � )13أن الب�ضائع �سينقلها ناقل
م�ستقل (�أو ناقلون م�ستقلون) من البائع �إىل امل�شرتي .ولذلك ف� َّإن عقود
تت�ضمن م�صطلحات الثمن والت�سليم مثل
ال�شحن (مث ًال العقود التي
َّ
"فوب" (( )FOBت�سليم ظهر ال�سفينة) �أو "�سيف" (( )CIFمدفوع
الثمن والت�أمني و�أجرة النقل) �أو غريها من م�صطلحات الفئة � Fأو الفئة C
معرفة يف القواعد الدولية لتف�سري امل�صطلحات التجارية
ح�سبما هي َّ
(الإنكوترمز) وكذلك عقود املق�صد (مث ًال العقود التي ت�شمل امل�صطلح
( DESالت�سليم من ال�سفينة ...يف ميناء الو�صول املعينَّ باال�سم) – يف
الإنكوترمز  ،2010وهو الآن ( DAPالت�سليم يف ...مكان املق�صد املعينَّ
باال�سم) – �أو م�صطلحات الفئة  Dالأخرى ح�سبما هي معرفة يف
()14
الإنكوترمز) تتع َّلق بنقل الب�ضائع.
 -6وال تنطبق املادة �( 31أ) �إ َّال �إذا مل يكن � ٌّأي من امل�شرتي �أو البائع
ملزم ًا مبقت�ضى العقد بنقل الب�ضائع من مكان عمل البائع (�أو حيث تكون
()15
يحدده امل�شرتي).
موجودة) �إىل مكان عمل امل�شرتي (�أو �أي مكان ِّ
وعندما تنطبق املادة �( 31أ) ،ف�إنها ال تفيد �ضمن ًا ب�أنه يتعينَّ على البائع
نف�سه ت�سليم الب�ضائع �إىل مق�صدها؛ فقد قيل � َّإن هذا احلكم ال ين�شئ هذا
الواجب )16(.وعلى العك�س من ذلك ،يكون البائع قد ن َّفذ واجب الت�سليم
على النحو الواجب مبقت�ضى املادة �( 31أ) عندما ت�س َّلم الب�ضائع �إىل
الناقل )17(.و�إذا �شارك ع َّدة ناقلني يف ت�سليم الب�ضائع ،ف� َّإن الت�سليم �إىل
()18
الناقل الأول ي�شكِّل ت�سليم ًا مبقت�ضى املادة �( 31أ).
 -7وتعبري "الت�سليم" ( )Handing overح�سبما هو م�ستخدَ م يف
املادة �( 31أ) يعني � َّأن تو�ضع الب�ضائع يف حيازة الناقل )19(.وال يبدو � َّأن
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ت�سليم امل�ستندات املتعلِّقة بالب�ضائع ي�شكِّل ت�سليم ًا للب�ضائع نف�سها ،كما �أنه
()20
ال ي�شكِّل وفاء بالتزام الت�سليم ما مل ي َّتفق الطرفان على خالف ذلك.

تف�سري القواعد الدولية لتف�سري امل�صطلحات التجارية (الإنكوترمز)،
ال ب َّد من ا�ستخدام املالحظات الإر�شادية ذات ال�صلة لغرفة التجارة
الدولية )28(.بيد � َّأن الطرفني ي�ستطيعان �أن ي َّتفقا على مكان ت�سليم خمتلف
يف � ِّأي وقت .ف�إذا طلب امل�شرتي �أن ت�س َّلم الب�ضائع �إىل �شركة �أخرى لتقوم
بتجهيزها له ،يكون عندئذ مكان عمل تلك ال�شركة الأخرى هو املكان الذي
يجب �أن ت�سلم الب�ضائع فيهَّ � )29(.أما �شرط "الت�سليم دون مقابل (مكان
عمل امل�شرتي)" ")"free delivery (buyer’s place of business
جمرد توزيع
فقد ُف ِّ�سر بطرائق خمتلفة .واعتربت حمكمتان ال�شرط
(َّ )30
للتكاليف ال يتناول ،يف ظروف الق�ضية ،مكان التنفيذ .ور�أت حماكم
()31
ن�ص فيها طلب ال�شراء على عبارة
�أخرى عك�س ذلك .ويف ق�ضية ُّ
ون�ص فيها القبول على عبارة "F.CO
"ُّ "franco Skanderborg
( ".DOMIC. NON SDOGمبعنى "Franco domicilio non
 ،"sdoganatoومعناها :الت�سليم يف حملِّ الإقامة دون جمارك) ،ر�أت
يتم االتفاق على مكان للت�سليم )32(.وقد رئي � َّأن ال�شرط
املحكمة �أنه مل َّ
التعاقدي "ال�سعر ت�سليم امل�صنع رمييني�/إيطاليا" ال يغيرِّ مكان التنفيذ
املقرر �أن ي�سلِّم بائع �إيطايل
املن�صو�ص عليه يف املادة  31حيث كان
من َّ
()33
إ�ضافيا
مرفق ًا ل�صنع النوافذ �إىل م�شرت �أملاين .بيد � َّأن �شرط ًا
ًّ
تعاقديا � ًّ
معينة من الزمن يف مكان
يلزم البائع ب�أن ِّ
ي�شيد امل�صنع ويديره لفرتة َّ
()34
عمل امل�شرتي �أ َّدى �إىل اال�ستنتاج ب� َّأن مكان الت�سليم هو ذلك املكان.
ف�إذا كان البائع ملزَ م ًا ب�أن ير ِّكب الب�ضائع امل�س َّلمة يف مكان معينَّ �أو �أن
()35
ي�شيد مرفق ًا باعه يف مكان معينَّ  ،اع ُترب ذلك املكان هو مكان الت�سليم.
ِّ

 -10املادة ( 31ج) هي "قاعدة تكميلية" )24(.وي�شمل احلكم احلاالت
ين�ص فيها
التي ال تقع �ضمن نطاق الفقرة (�أ) �أو الفقرة (ب) والتي ال ُّ
العقد على مكان معينَّ للتنفيذ .وحيثما تنطبق املادة ( 31ج) ،يجب على
ت�صرف امل�شرتي يف املكان الذي كان يوجد
البائع �أن ي�ضع الب�ضائع حتت ُّ
()25
فيه مكان عمل البائع عند �إبرام العقد.

تبعات الت�سليم

بيع الب�ضائع املوجودة يف مكان معينَّ (املادة ( 31ب))
يتم الوفاء
 -8ينطبق اخليار الثاين الوارد يف املادة  31عندما ُّ
بثالثة �شروط� :أوالً ،يجب �أ َّال ي�شمل الت�سليم مبوجب العقد نقل الب�ضائع
باملعنى الوارد يف املادة �( 31أ)  -بحيث يكون احتياز الب�ضائع مهمة
ي�ؤ ِّديها امل�شرتي؛ وثانياً ،يجب �أن تكون الب�ضائع املبيعة ب�ضائع حم َّددة
�أو ب�ضائع من جن�س معينَّ � ،أو ب�ضائع �س ُت�ص َّنع �أو �س ُتنتَج؛ وثالثاً ،يجب �أن
يكون الطرفان قد علما عند �إبرام العقد ب� َّأن الب�ضائع موجودة (�أو �أنها
�ست�ص َّنع �أو �ستنتج) يف مكان معينَّ  .و�إذا َّمت الوفاء بتلك ال�شروط ،تقت�ضي
ت�صرف امل�شرتي يف ذلك
املادة ( 31ب)()21ب�أن ي�ضع ُ
البائع الب�ضائ َع حتت ُّ
املكان املعينَّ .
ت�صرف امل�شرتي � َّأن "البائع قام بكل
 -9ويعني و�ضع الب�ضائع حتت ُّ
()22
ما يلزم لكي يتم َّكن امل�شرتي من احل�صول على احليازة" .ولذلك
يتعينَّ على البائع �أن يقوم بكل الرتتيبات الالزمة للت�سليم ح�سبما تقت�ضي
الظروف بحيث ال يحتاج امل�شرتي �إىل فعل � ِّأي �شيء �سوى �أن يت�س َّلم
()23
الب�ضائع يف مكان الت�سليم.

احلاالت الأخرى (املادة ( 31ج))

الأحكام التعاقدية املتعلِّقة مبكان التنفيذ
تعدل مكان
 -11تتع َّلق قرارات عديدة بتف�سري �شروط العقد التي قد ِّ
تعدله .ولدى تف�سري تلك ال�شروط،
التنفيذ املن�صو�ص عليه يف املادة � 31أو ال ِّ
تنظر املحاكم عادة يف جميع ظروف احلالة .ولذلك ميكن �أن يختلف معنى
بع�ض ال�صيغ وفق الظروف .ففيما يتع َّلق مب�صطلح "الت�سليم يف امل�صنع"
("ُ ،)"EXWذكر �أنه ال يغيرِّ مكان التنفيذ املن�صو�ص عليه يف املادة 31
(�أ) �أو (ج) )26(.ويف �إطار م�صطلح "الت�سليم خال�ص الر�سوم" ("،)"DDP
رئي � َّأن مكان الت�سليم هو مكان عمل امل�شرتي )27(.ومن �أجل االطِّ الع على

 -12عندما يكون البائع قد �س َّلم الب�ضائع ،يكون قد ن َّفذ واجب الت�سليم
الواقع على عاتقه وال يعود م�س�ؤو ًال عن الب�ضائع .وتخل�ص املحاكم بانتظام
�إىل � َّأن تبعة التلف �أو الهالك الالحق الذي ي�صيب الب�ضائع تنتقل �إىل
ت�سبب يف ذلك التلف �أو الهالك عن ق�صد
امل�شرتي ،ما مل يكن البائع قد َّ
�أو عن �إهمال )36(.ومن َّثم ف�إنه �إذا �س َّلم البائع الب�ضائع �إىل الناقل الأول،
يتحمل امل�شرتي خماطرة � ِّأي ت�أخري يف �إي�صال الب�ضائع ،وقد يكون له �أو
َّ
قد ال يكون له ح ٌّق �إ ِّدعائي جتاه الناقل )37(.وباملثل� ،إذا ُح ِّملت الب�ضائع
على �إحدى ال�سفن يف املرف�أ املعينَّ  ،يكون البائع قد ن َّفذ واجب الت�سليم
()38
الواقع على عاتقه.

عبء الإثبات
ين�ص على مكان ت�سليم غري
 -13على الطرف الذي ي َّدعي � َّأن العقد ُّ
()39
املكان املن�صو�ص عليه يف املادة � 31أن يثبت وجود ذلك االتفاق.

احلوا�شي
()1يف �إيطاليا ،طُ ِعن يف د�ستورية حكم وطني مناظر ،ولكن َّمت ت�أييد احلكم لأ�سباب من بينها تناظره مع القاعدة الواردة يف املادة �( 31أ) من اتفاقية البيع .ق�ضية كالوت
رقم [ ٩١املحكمة الد�ستورية� ،إيطاليا ١٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٢
يتم وفق ًا للقانون
أن
�
ع
يت
االلتزام
فيه
ذ
ف
ين
أن
�
ينبغي
كان
الذي
املكان
حتديد
كان
احلكم،
هذا
ومبوجب
التنفيذ.
()2مبوجب تلك املادة ،يوجد االخت�صا�ص الق�ضائي يف مكان
َّ
ينَّ
َّ
املوحد .انظر يف هذا ال�صدد ق�ضية كالوت رقم [ 298حمكمة العدل الأوروبية ،لك�سمربغ ٢٩ ،حزيران/
املنطبق� ،سواء �أكان ذلك القانون هو القانون الوطني �أم القانون الدويل َّ
يونيه .])C-288/92( ١٩٩٤
()3مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦٨املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٤املحكمة العليا ،هولندا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٧؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٧حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٢حمكمة النق�ض ،فرن�سا ١٦ ،متوز/يوليه ]١٩٩٨؛ املحكمة العليا ،النم�سا،
� ١٠أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٨يونيلك�س؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٦ ،حزيران/يونيه ( ١١٢ ،٢٠١٠ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٩مبوجب اتفاقية لوغانو ال�سابقة ،التي
َّمت تغيريها يف عام  2007وتعديلها للتوافق مع الئحة بروك�سل الأوىل).
()4
الن�ص
ِّ
تطبق القانون ال�سابق الذي ُغيرِّ يف � ١آذار/مار�س  :٢٠٠٢ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦٨املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٦انظر َّ
الكامل للقرار)؛ حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٤حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا� ٤ ،آذار/مار�س ]١٩٩٨؛
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ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٥حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا� ١٨ ،آذار/مار�س ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٢املحكمة العليا ،هولندا� ٢١ ،أيار/مايو ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٩٤٠حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ١٥ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠٦
()5انظر حمكمة العدل الأوروبية ،لك�سمربغ� ٢٥ ،شباط/فرباير ١٧٠ ،٢٠١٠ Internationales Handelsrecht ،(C-381/08( ٢٠١٠؛ املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/
يونيه .٢١٧ ،٢٠١٠ Internationales Handelsrecht ،٢٠١٠
()6حمكمة العدل الأوروبية ،لك�سمربغ� ٢٥ ،شباط/فرباير ١٧٠ ،2010 Internationales Handelsrecht ،)C-381/08( ٢٠١٠؛ انظر �أي�ض ًا املحكمة االحتادية� ،أملانيا،
 ٢٣حزيران/يونيه �( 217 ،٢٠١٠ Internationales Handelsrecht ،٢٠١٠أ�شار القرار الوطني النهائي يف الإجراءات �إىل حمكمة العدل الأوروبية)؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة النق�ض،
�إيطاليا ٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٩املوقع ال�شبكي  ،CISG-onlineرقم .2105
()7ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب � ،]١٩٩٩أي�ض ًا يف ،٢٠٠٠ Recht der Internationalen Wirtschaft
٧١٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٩حمكمة اال�ستئناف يف الهاي ،هولندا� ٢٩ ،أيلول�/سبتمرب ( ]2006اع ُترب �أن عنوان مكان الت�سليم الوارد يف الفواتري هو مكان الت�سليم امل َّتفق عليه).
()8انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٢عبارة "ت�سليم دون مقابل" ،مقرتنة بظروف
�أخرى ،تعني مكان عمل امل�شرتي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٩٨حمكمة اال�ستئناف يف �أورليان ،فرن�سا� ٢٩ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠١ت�سليم امل�صنع �أنكونا = مكان التنفيذ)؛ ق�ضية كالوت
جمرد توزيع لتكاليف النقل)؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٦٠٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ١٦ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠١اع ُتربت عبارة "ت�سليم املزرعة" يف ظروف الق�ضية َّ
رقم  ،Højesteret[ ٩٩٨الدامنرك� ١٥ ،شباط/فرباير  = "franko Skanderborg"( ]٢٠٠١مكان الت�سليم يف تلك املدينة).
()9
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٥حمكمة اال�ستئناف ،باري�س،
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٤حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا� ٤ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٨انظر َّ
فرن�سا� ١٨ ،آذار/مار�س .]١٩٩٨
()10املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه  .48 ،١٩٩٩ Transportrecht—Internationales Handelsrecht ،١٩٩٩انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٤حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٢طُ ِّبق املبد�أ الوارد يف املادة ( 31ج) لتحديد الوقت الذي ن َّفذ فيه امل�شرتي التزاماته مبوجب االتفاق
ب�إعادة الب�ضائع غري املطابقة �إىل البائع؛ ومبا � َّأن البائع كان م�س�ؤو ًال عن نقل الب�ضائع ف� َّإن التلف الذي حدث للب�ضائع �أثناء نقلها لإعادتها �إىل البائع كان من م�س�ؤولية البائع).
()11املرجع نف�سه.
()12انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٠؛ انظر �أي�ض ًا املراجع الواردة يف رقم � 6أعاله.
()13ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٤املحكمة العليا ،هولندا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٧
()14انظر تعليق الأمانة على املادة التي كان رقمها  29يف ذلك احلني؛ التعليق على م�شروع اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع ُ ،A/CONF.97/5ن�شرت
يف م�ؤمتر الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع ،الوثائق الر�سمية ،يف ال�صفحة  ،78الفقرة .٥
()15انظر �أي�ض ًا تعليق الأمانة على املادة التي كان رقمها  29يف ذلك احلني ،يف ال�صفحتني  78و ،79الفقرتني  5و.8
()16انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ١٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠١٩حمكمة اال�ستئناف يف اجلبل الأ�سود،
اجلبل الأ�سود� ٢٠ ،شباط/فرباير .]٢٠٠٧
()17ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ١٠ ،شباط/فرباير  .]١٩٩٩هذا يتوافق مع قواعد االتفاقية ب�ش�أن انتقال التبعة يف هذه احلالة.
انظر املادة .)1( 67
()18املرجع نف�سه .هذه النقطة ت�ؤ ِّكدها قواعد االتفاقية ب�ش�أن انتقال التبعة .انظر املادة .)1( 67
()19ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٧حمكمة مقاطعة قرطبة� ،إ�سبانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٧التحميل على ال�سفينة).
()20
تن�ص املادة  34على التفا�صيل املحددة اللتزام البائع بت�سليم امل�ستندات.
تعليق الأمانة على املادة التي كان رقمها  29يف ذلك احلني ،يف ال�صفحة  ،79الفقرة ُّ .9
()21انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا� ١٤ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٣مكان �صنع الأجهزة اخلا�صة بالأُذن يناظر مكان الت�سليم مبوجب املادة ( ٣١ب)).
انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨ال يوجد ت�سليم حيثما مل ي�ضع البائع الب�ضائع حتت ت�صرف امل�شرتي).
()22تعليق الأمانة على املادة التي كان رقمها يف ذلك احلني  ،29يف ال�صفحة  ،80الفقرة .١٦
()23ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٨
()24تعليق الأمانة على املادة التي كان رقمها يف ذلك احلني  ،٢٩يف ال�صفحة  ،80الفقرة .١٥
()25انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٨
()26
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٥حمكمة اال�ستئناف ،باري�س،
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٤حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا� ٤ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٨انظر َّ
تت�ضمن عبارة "ت�سليم امل�صنع" بالأملانية ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣١١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
فرن�سا� ١٨ ،آذار/مار�س  .]١٩٩٨لالطِّ الع على نف�س النتيجة يف عقود َّ
كولونيا� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير  ،]١٩٩٧واملحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه .٤٨ ،١٩٩٩ Transportrecht—Internationales Handelsrecht ،١٩٩٩
()27املحكمة االحتادية� ،أملانيا 7 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب CISG-online No. 2374 = 15 ،2013 ،Internationales Handelsrecht ،2012؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٠حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٨
()28املحكمة االحتادية� ،أملانيا 7 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .CISG-online No. 2374 = 15 ،2013 ،Internationales Handelsrecht ،2012
()29ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٨
()30ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦٨املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٦؛ املحكمة العليا ،النم�سا� ١٠ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٨يونيلك�س؛ حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( 66 ،٢٠٠٣ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٢الت�سليم ""[ "frei Baustelleت�سليم مكان البناء"])؛ انظر �أي�ض ًا
املرجعني رقم  5ورقم � 6أعاله.
()31ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٩٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
يف كولونيا� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٧؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٦ ،حزيران/يونيه "( ١١٢ ،٢٠١٠ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٩عنوان الت�سليم :املتجر
(البائع)" = مكان الت�سليم).
()32ق�ضية كالوت رقم  ،Højesteret[ ٩٩٨الدامنرك� ١٥ ،شباط/فرباير .]٢٠٠١
()33ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب � ،]١٩٩٩أي�ض ًا يف .٧١٢ ،٢٠٠٠ Recht der Internationalen Wirtschaft
()34املرجع نف�سه.
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()35ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]1999مكان التجميع يف وحدة �صنع النوافذ = مكان التنفيذ)؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٦٤٦حمكمة النق�ض� ،إيطاليا� ١٠ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٠انظر �أي�ض ًا ٣٠٨ ،٢٠٠١ Recht der Internationalen Wirtschaft؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٤٧حمكمة النق�ض،
� ،Sezioni Uniteإيطاليا ١٩ ،حزيران/يونيه ( ]2000بيع وجتميع وتركيب م�صنع لإنتاج احلديد ال�صلب = مكان الت�سليم هناك)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٥٢حمكمة بادوفا،
�إيطاليا ١٠ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٦بيع وتركيب دوارتي �أطفال ()merry-go-rounds؛ اع ُترب مكان الت�سليم هناك).
()36انظر القواعد الواردة يف االتفاقية ب�ش�أن انتقال التبعة (اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع ،املواد .)70-٦٦
()37ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ١٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٩؛ باملثل ،ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٧حمكمة منطقة فلين�سبورغ� ،أملانيا،
� ٢٤آذار/مار�س .]١٩٩٩
()38ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٧حمكمة مقاطعة قرطبة� ،إ�سبانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]١٩٩٧
()39ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠املحكمة املحلية يف دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل .]٢٠٠٠
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 32
الب�ضائع ال
البائع ،وفق ًا للعقد �أو لهذه االتفاقية ،بت�سليم الب�ضائع �إىل ناقل ،و�إذا كانت
ُ
(�  )1إذا قام ُ
مميزة عليها �أو مب�ستندات ال�شحن �أو بطريقة
عالمات
بوجود
�سواء
بالعقد،
امل�شمولة
ميكن تعيي ُنها بو�ضوح ب�أنها
َّ
يت�ضمن تعي َني الب�ضائع.
�أخرىُ ،
يجب على البائع �أن ُير�سل للم�شرتي �إخطار ًا بال�شحن َّ
يتم
(�  )2إذا كان ُ
البائع ملزَ م ًا باتخاذ ما يلزم لنقل الب�ضائع ف� َّإن عليه �أن ُيربم العقو َد الالزمة لكي َّ
النق ُل �إىل املكان املح َّدد بو�سائط النقل املنا�سبة وفق ًا للظروف وح�سب ال�شروط امل َّت َبعة عادة يف مثل هذا النقل.
البائع ُملزَ م ًا ب�إجراء الت�أمني على نقل الب�ضائع ف� َّإن عليه �أن ُيز ِّود امل�شرتي عندما
(�  )3إذا مل يكن
ُ
يطلب ذلك ،بجميع املعلومات املتو ِّفرة الالزمة لتمكينه من �إجراء ذلك الت�أمني.

نظرة جمملة:
معنى احلكم وهدفه
 -1عندما ي�شتمل العقد على نقل الب�ضائع (�أي نقل الب�ضائع بوا�سطة
حتدد املادة  32التزامات البائع التي تتجاوز االلتزامات
طرف ثالث)ِّ ،
املن�صو�ص عليها يف املادة .31
معينة بو�ضوح
-2
وتت�ضمن املادة  32ثالث قواعد� :إذا مل تكن الب�ضائع َّ
َّ
مميزة على الب�ضائع �أو مب�ستندات ال�شحن �أو بطريقة
(بوجود عالمات َّ
�أخرى) ب�أنها الب�ضائع امل�شمولة بالعقد عندما ت�س َّلم �إىل الناقل ،يجب على
البائع �أن يعينِّ الب�ضائع يف �إخطار بال�شحن ير�سله �إىل م�شرتي ال�شحنة
(الفقرة  )1(.)1وعندما يكون البائع ملزَ م ًا بالرتتيب لنقل الب�ضائع ،يجب
عليه �أن يقوم بالرتتيبات املعقولة الالزمة لذلك (الفقرة )2؛ و�إذا مل يكن
البائع ملزَ م ًا بالرتتيب لت�أمني يغطي نقل الب�ضائع ،يجب عليه ،مع ذلك،
يقدم �إىل امل�شرتي "جميع املعلومات املتو ِّفرة"
بناء على طلب امل�شرتي� ،أن ِّ
ً
الالزمة لتمكني امل�شرتي من �شراء ذلك الت�أمني (الفقرة .)3
()2
 -3وال يوجد �سوى �سوابق
طبقت
ق�ضائية قليلة ب�ش�أن املادة  .32وقد َّ
()3
ثالثة قرارات املادة  .)2( 32ويقت�ضي هذا احلكم �أن يقوم البائع

الذي يقع عليه واجب عمل الرتتيبات لنقل الب�ضائع باختيار "و�سائط
النقل املنا�سبة وفق ًا للظروف وح�سب ال�شروط امل َّت َبعة عادة يف مثل هذا
النقل" ،ولكن احلكم ال ُي ِلزم البائع فيما عدا ذلك با�ستخدام و�سيلة نقل
معينة .ومبقت�ضى املادة  6من االتفاقية ميكن للطرفني ،بالطبع� ،أن ي َّتفقا
َّ
يف امل�شرتي
على نوع معينَّ من �أنواع الناقلني .ووفق ًا لأحد القرارات ،مل ِ
يف تلك الق�ضية بعبء �إثبات وجود اتفاق على نقل الب�ضائع بو�سيلة
()4
معينة (�شاحنة) ،بحيث كان اختيار و�سيلة النقل مرتوك ًا للبائع.
َّ
وذهب القرار الثاين �إىل � َّأن م�صطلح ال�سعر والت�سليم "( CFRالكلفة
و�أجور ال�شحن") ُيلزم البائع بالرتتيب لعقد النقل )5(.وذهب القرار
الثالث �إىل � َّأن البائع امللزَ م بالرتتيب لنقل الب�ضائع ال يفي بواجبه �إذا
مل ُيبلِّغ الناقل بالعنوان ال�صحيح للم�شرتي الذي يجب �أن ت�شحن �إليه
()5
الب�ضائع.

عبء الإثبات
يعدل القواعد الواردة
 -4يقع على الطرف الذي ي َّدعي وجود اتفاق ِّ
يف املادة � 32أو يتع َّداها عبء �إثبات �إبرام ذلك االتفاق .ويف حال عدم
()6
الإثبات الكافي ،تنطبق املادة .32

احلوا�شي
()1القواعد الواردة يف املادة  )1( 32تتع َّلق �أي�ض ًا بقواعد االتفاقية ب�ش�أن نقل التبعة حيثما يكون نقل الب�ضائع م�شموالً .انظر املادة .)2( 67
()2
ن�ص
حتى �أيار/مايو ُ ،2016بلِّغ يف كالوت عن �أربعة قرارات ،وال يوجد يف املوقع ال�شبكي � www.cisg.law.pace.eduسوى اثني ع�شر قرار ًا ب�ش�أن املادة  ،32معظمها ينقل َّ
املادة فح�سب.
()3انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيار/مايو CISG-online No. 1840 ،٢٠٠٠؛
املحكمة ال�شعبية يف �سيك�سي ،مقاطعة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٨ ،متوز/يوليه .CISG-online No. 1507 ،٢٠٠١
()4ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير .]١٩٩٧
()5املحكمة ال�شعبية يف �سيك�سي ،مقاطعة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٨ ،متوز/يوليه .CISG-online No. 1507 ،٢٠٠١
()6ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧مل ُيثبت امل�شرتي وجود اتفاق على �أن تنقل الب�ضائع �إىل مو�سكو بال�شاحنة).
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املادة 33
يجب على البائع �أن ي�سلِّم الب�ضائ َع:
ُ
(�أ) يف التاريخ املح َّدد يف العقد �أو يف التاريخ الذي ميكن حتديده بالرجوع �إىل العقد؛ �أو
(ب) يف � ِّأي وقت خالل املدة املح َّددة يف العقد �أو التي ميكن حتدي ُدها بالرجوع �إىل العقد� ،إ َّال� إذا تبينَّ
من الظروف � َّأن امل�شرتي هو الذي يختار موعد ًا للت�سليم؛ �أو
(ج) خالل مدة معقولة من انعقاد العقد ،يف جميع الأحوال الأخرى.

نظرة جمملة
حتدد املادة  33الوقت الذي يجب على البائع �أن ي�سلِّم الب�ضائع
-1
ِّ
فيه �أو يف غ�ضونه .ومبقت�ضى املادة �( 33أ) و(ب) ،يخ�ضع موعد الت�سليم
�أو ًال لأحكام العقد ،مع اال ِّت�ساق مع مبد�أ حرية الأطراف العام املعتمد يف
االتفاقية )1(.ف�إذا مل يكن يف الإمكان اال�ستدالل من العقد على تاريخ
تن�ص املادة ( 33ج) على قاعدة احتياطية تق�ضي
ت�سليم �أو فرتة الت�سليمُّ ،
بالت�سليم "خالل مدة معقولة من انعقاد العقد".
 -2ورغم � َّأن املادة  33ال تتناول �إ َّال واجب الت�سليم ،ف� َّإن نهجها قابل
للتطبيق على واجبات البائع الأخرى ،التي يجب �أي�ض ًا �أن تن َّفذ يف الوقت
املن�صو�ص عليه يف العقد �أو خالل مدة معقولة يف حال عدم وجود حكم.

تاريخ الت�سليم املح َّدد يف العقد �أو الذي ميكن حتديده
بالرجوع �إىل العقد
 -3تفرت�ض املادة �( 33أ) م�سبق ًا �أن يكون الطرفان قد ح َّددا تاريخ ًا
للت�سليم� )2(،أو �أن يكون يف الإمكان اال�ستدالل على ذلك التاريخ من العقد
(مثال ذلك 15" ،يوم ًا بعد عيد الف�صح يف عام � )"2011أو �أن يتح َّدد
التاريخ بالرجوع �إىل العرف �أو العادة ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف املادة .9
()3
ويف تلك احلالة ،يجب على البائع �أن ي�سلِّم يف ذلك التاريخ املح َّدد.
وي�شكِّل الت�سليم يف تاريخ الحق خمالفة للعقد .وقد رئي �أنه ميكن
يتم الت�سليم
اال�ستدالل على التاريخ
من العقد �إذا ا َّتفق الطرفان على �أن َّ
()4
بعد فتح خطاب اعتماد.
 -4ووفق ًا لإحدى املحاكم ،تنطبق املادة �( 33أ) �أي�ض ًا حيثما ال يكون
معين ًا للت�سليم بل ا َّتفقا بد ًال
الطرفان قد ح َّددا يف وقت �إبرام العقد موعد ًا َّ
()5
بناء على طلب امل�شرتي .بيد �أنه
من ذلك على �أن يقوم البائع بالت�سليم ً
()6
�إذا مل يطلب امل�شرتي الت�سليم ،ال يكون البائع قد ارتكب خمالفة.

املدة املح َّددة للت�سليم
 -5تنطبق املادة ( 33ب) عندما يكون � ٌّأي من الطرفني قد ح َّدد
مدة من الزمن ي�ستطيع البائع خاللها �أن ي�سلِّم الب�ضائع �أو كان بالو�سع
تن�ص املادة ( 33ب)
اال�ستدالل على تلك املدة من العقد .ويف تلك احلاالتُّ ،
على �أنه يجوز للبائع �أن يقوم بالت�سليم يف � ِّأي وقت خالل تلك املدة.
 -6وحت َّدد مدة الت�سليم ،يف حكم املادة ( 33ب) ،ب�شرط يف العقد
ين�ص على الت�سليم "حتى :نهاية كانون الأول/دي�سمرب" مثالً )7(.ومبوجب
ُّ

هذا ال�شرط ،يكون الت�سليم يف نقطة ما بني وقت �إبرام العقد ونهاية كانون
الأول/دي�سمرب متوافق ًا مع العقد ،بينما ي�شكِّل الت�سليم بعد  31كانون
يتم يف
الأول/دي�سمرب خمالفة()8للعقد .وباملثل� ،إذا كان الت�سليم ينبغي �أن " َّ
الفرتة  ،"1994-1993ي�شكِّل الت�سليم يف � ِّأي وقت بني  1كانون الثاين/
()9
يناير  1993و 31كانون الأول/دي�سمرب  1994تنفيذ ًا يف الوقت املنا�سب.
ين�ص العقد على مدة ت�سليم يكون اختيار تاريخ الت�سليم امل ينَّع
وعندما ُّ
()10
عائد ًا ب�صفة عامة �إىل امل�شرتي .ولكي يكون للم�شرتي احلق يف حتديد
تاريخ معينَّ خالل املدة ،يلزم وجود اتفاق بذلك ال�ش�أن )11(،وفق ًا ملا توحي
به العبارة الأخرية من املادة ( 33ب) .وحيث كان الطرفان قد ا َّتفقا على
قررت حمكمة � َّأن امل�شرتي ميكن �أن يختار التاريخ
"الت�سليم يف امل�صنع"َّ ،
الذي ي�أخذ فيه الب�ضائع خالل فرتة الت�سليم )12(.ويف �إحدى الق�ضايا،
الن�ص الوارد يف العقد والذي يدعو
افرت�ضت �إحدى املحاكم جد ًال � َّأن َّ
�إىل الت�سليم يف " متوز/يوليه� ،آب�/أغ�سط�س� ،أيلول�/سبتمرب  "- +ميكن
�أن يقت�ضي ت�سليم ثُلث الكمية املتعاقد عليها خالل كل �شهر من الأ�شهر
()13
وقررت حمكمة �أخرى � َّأن فرتة الت�سليم "خريف عام "1993
املعينة.
َّ
َّ
يتم الت�سليم حتى نهاية خريف
حم َّددة مبا يكفي ،وتوجب وجتيز �أن
َّ
()14
الأر�صاد اجلوية ( 21كانون الأول/دي�سمرب).

الت�سليم خالل مدة معقولة
من �إبرام العقد
 -7تنطبق املادة ( 33ج) عندما ال يكون بالو�سع �أن ُي�ستنتج من العقد
�أو من الأعراف �أو العادات املعمول بها بني الطرفني وقت حم َّدد �أو مدة
حم َّددة للت�سليم .ويف تلك احلالة ،تقت�ضي املادة ( 33ج) ب�أن يقوم البائع
بالت�سليم "خالل مدة معقولة من انعقاد العقد" .ويعني تعبري "معقولة"
جرافة ت�سوية
الوقت الكافي يف الظروف ذات ال�صلة .وقد رئي � َّأن ت�سليم َّ
()15
(بلدوزر) بعد �أ�سبوعني من تل ِّقي البائع الدفعة الأوىل من الثمن معقول.
ورئي � َّأن وقت الت�سليم البالغ � 10أ�شهر ،يف حالة �شاحنة حتميل (،)loader
ميكن �أن ي�ستمر جتديدها امل َّتفق عليه من  120يوم ًا �إىل  180يوماً ،معقول
()16
ت�ضمن عقد �أُبرم يف كانون الثاين/
يف الظروف ال�سائدة .وحيث َّ
بحق حتديد تاريخ
يناير �شرط الت�سليم "ني�سان�/أبريل ،مع االحتفاظ ِّ
الت�سليم" )17(،ر�أت املحكمة � َّأن املادة ( 33ج) تنطبق و� َّأن الت�سليم كان
م�ستح ًّقا خالل مدة معقولة من تاريخ �إبرام العقد لأنه مل يكن بالإمكان
�أن يعينَّ من العقد تاريخ حم َّدد �أو فرتة حم َّددة للت�سليم :ومبا � َّأن امل�شرتي
كان قد �أو�ضح �أنه يحتاج �إىل الت�سليم يف موعد غايته � 15آذار/مار�س،
فقد رئي � َّأن املدة املعقولة انتهت قبل  11ني�سان�/أبريل )18(.وطُ ِّبقت
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املادة ( 32ج) �أي�ض ًا لتف�سري �شرط تعاقدي قيا�سي ي�سمح للبائع بتغيري
()19
قررت املحكمة � َّأن
تاريخ الت�سليم امل َّتفق عليه :فبا ِّتباع هذا النهجَّ ،
يقيد البائع بالتواريخ التي ت�ؤ ِّدي �إىل
ال�شرط يجب �أن ُيفهم على �أنه ِّ
()20
الت�سليم يف غ�ضون فرتة معقولة من �إبرام العقد.

ما ي�شكِّل ت�سليم ًا
 -8للوفاء بالتزام الت�سليم يف الوقت املنا�سب ،يجب على البائع �أن
يقوم ،عم ًال باملواعيد النهائية املح َّددة مبقت�ضى املادة  ،33بالوفاء بجميع
التزامات الت�سليم املفرو�ضة مبقت�ضى العقد �أو مبقت�ضى املواد � 31أو � 32أو
 .34وما مل ُي َّتفق على خالف ذلك ،ال تقت�ضي املادة � 33أن يكون با�ستطاعة
()21
امل�شرتي احتياز الب�ضائع يف تاريخ الت�سليم.

تبعات الت�سليم املت� ِّأخر
 -9ي�شكِّل الت�سليم بعد التاريخ �أو املدة املح َّددتني للت�سليم خمالفة
للعقد تنطبق عليها قواعد االتفاقية املتعلِّقة بالتدابري االنت�صافية .ف�إذا
كان الت�سليم يف املوعد املنا�سب هو من جوهر العقد ،ي�شكِّل الت�سليم املت� ِّأخر
خمالفة جوهرية وميكن �أن ُيف�سخ العقد ح�سب ما هو من�صو�ص عليه يف
املادة  )22(.49وجاء يف �أحد القرارات � َّأن ت�أخري يوم واحد يف ت�سليم جزء

			

�صغري من الب�ضائع ال ي�شكِّل خمالفة جوهرية حتى حيثما يكون الطرفان
()23
ين�صا
قد ا َّتفقا على تاريخ حم َّدد للت�سليم .بيد �أنه ميكن للطرفني �أن (َّ)24
يف عقدهما على � َّأن � َّأي ت�أخري يف الت�سليم �سيعامل كمخالفة جوهرية.
 -10غري �أنه رئي �أنه ال يقع خرق للعقد حيث يتخ َّلف البائع عن الوفاء
مبوعد ت�سليم ورد ذكره �أثناء املفاو�ضات وي�سبق الوقت الذي ورد يف العقد.
قررت املحكمة ،م�ست�شهد ًة باملادة ( 33ج)َّ � ،أن "اتفاقية البيع تق�ضي
فقد َّ
()25
بالت�سليم يف غ�ضون مدة معقولة من �إبرام العقد ،ولي�س قبل ذلك".
 -11وقد اع ُترب � َّأن �إعالن البائع �أنه لن ي�ستطيع ت�سليم الب�ضاعة يف
املوعد املح َّدد ي�شكِّل �إخال ًال مبت�سر ًا (تو ُّق ًّعيا) بالعقد باملعنى الوارد يف
()26
املادة .71

عبء الإثبات
 -12يجب على الطرف الذي ي َّدعي � َّأن اتفاق ًا َّمت ب�ش�أن تاريخ الت�سليم �أو
مدته �أن يثبت وجود ذلك االتفاق )27(.ويجب على امل�شرتي الذي ي َّدعي � َّأن
احلق يف �أن يختار تاريخ ًا حم َّدد ًا للت�سليم خالل مدة ت�سليم م َّتفق عليها
له َّ
()28
�أن يثبت وجود اتفاق �أو وجود ظروف ت�ؤ ِّيد ذلك اال ِّدعاء .ويف ق�ضية
قررت حمكمة �أنه �إذا
مل ِّ
يحدد فيها الطرفان تاريخ الت�سليم يف العقدَّ ،
قبل امل�شرتي الب�ضائع دون احتجاج ف� َّإن ذلك تعبري عن � َّأن الت�سليم َّمت يف
()29
غ�ضون وقت معقول.

احلوا�شي
()1ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٨
()2انظر املثال الوارد يف حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو� ،إيطاليا� ٢٠ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٨يونيلك�س ("الت�سليم 3 :كانون الأول/دي�سمرب .)"1990
()3انظر تعليقات الأمانة على املادة (التي كان رقمها يف ذلك احلني)  ،31ال�صفحة  ،31الفقرة .3
()4حمكمة فوريل� ،إيطاليا� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()5
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم ٨٨٣
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
[حمكمة كانتون �أبينت�سيل �آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ١٠ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٣ا َّتفق الطرفان على �أن يح َّدد تاريخ الت�سليم الحقاً؛ وبعد �أن � َّأجل البائع حتديد التاريخ ع َّدة مرات ،ح َّدد
امل�شرتي تاريخ ًا قبلته املحكمة باعتباره تاريخ الت�سليم).
()6
(ن�ص العقد على �أن يقوم البائع بالت�سليم وفق ًا للجداول الزمنية للت�سليم
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه َّ ]1998
الن�ص الكامل للقرار).
التي ي�ضعها امل�شرتي ،ولكن يبدو � َّأن امل�شرتي مل يو ِّفر اجلداول الزمنية قط) (انظر َّ
()7انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم .٧٠ ،٢٠٠٠ ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٨٧٨٦
()8انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا� ،آذار/مار�س ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم .٨٣ ،٢٠٠٠ ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٩١١٧
()9املرجع نف�سه .انظر �أي�ض ًا حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي ،الواليات املتحدة ٤ ،ني�سان�/أبريل (Valero Marketing & Supply Company v. Greeni ٢٠٠٦
) ،Trading Oyمتاحة يف الإنرتنت على العنوانُ ،www.cisg.law.pace.edu :نق�ضت لأ�سباب �أخرى يف ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٦حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة
الثالثة) ،الواليات املتحدة ١٩ ،متوز/يوليه .]٢٠٠٧
()10هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا� ،آذار/مار�س ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم .٨٣ ،٢٠٠٠ ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٩١١٧
و�ضمنيا �أي�ض ًا يف ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٨
()11املرجع نف�سه؛
ًّ
()12ق�ضية كالوت رقم [ 1128املحكمة العليا� ،إ�سبانيا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٨متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisgspanish.com :
()13ق�ضية كالوت رقم [ ٧املحكمة املحلية يف �أولدينبريغ �إن هول�شتاين� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٠
()14ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٣حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ،]٢٠٠٥
()15
تو�صل قرار �آخر �إىل � َّأن البائع قام بالت�سليم يف وقت معقول رغم الطابع
ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٩حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر َّ .]١٩٩٧
املو�سمي (املتعلِّق بعيد امليالد) للب�ضائع :ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٠حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا ٢٠ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٧
()16حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كولورادو ،الواليات املتحدة ٦ ،متوز/يوليه (Alpha Prime Development Corporation v. Holland Loader Company, ٢٠١٠
تقرر املحكمة �سوى � َّأن احلكم امل�ستعجل غري مالئم).
) ،LLCمتاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل تكن للم�شرتي حاجة مبا�شرة ل�شاحنة التحميل ،ومل ِّ
()17ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ناومبورغ� ،أملانيا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٩
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()18ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ناومبورغ� ،أملانيا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]1999خل�صت املحكمة �إىل � َّأن العر�ض املق َّدم من البائع ،الذي ا�شرتط
باحلق يف حتديد تاريخ
ن�ص على �أن يكون موعد الت�سليم "ني�سان�/أبريل ،مع االحتفاظ
ِّ
الت�سليم يف موعد غايته "� 15آذار/مار�س" ،مل يتغيرَّ تغيرُّ ًا � ًّ
أ�سا�سيا بقبول البائع الذي َّ
مقدم العر�ض مل يعرت�ض على �شروط القبول ،وقد َّمت تكوين العقد مبوجب املادة  ،)2( 19و�أ�صبح ال�شرط الذي َّمت تغيريه الوارد يف القبول جزء ًا من العقد).
الت�سليم"؛ ل َّأن ِّ
()19
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ناومبورغ� ،أملانيا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٩انظر َّ
()20املرجع نف�سه.
()21انظر تعليق الأمانة على املادة (التي كان رقمها حينئذ)  ،٣١ال�صفحة  ،84الفقرة  .٢انظر �أي�ض ًا حمكمة منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٧ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٦يونيلك�س.
()22هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم .٧٠ ،٢٠٠٠ ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٨٧٨٦
()23حمكمة منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٧ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٦يونيلك�س .انظر �أي�ض ًا حمكمة �آرنهيم ،هولندا ٢٩ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٩مالحظات حتريرية بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :إذا ا�شتكى امل�شرتي من ت�أخري مدته يومان بعد �أن قبل �أو ًال الب�ضائع (حافلة �صغرية) ،ال يوجد ح ٌّق يف الف�سخ).
()24هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم ٧٠ ،٢٠٠٠ ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٨٧٨٦
أ�سا�سيا للعقد).
تن�ص على � َّأن � َّأي ت�أخري يف الت�سليم ي�شكِّل خرق ًا � ًّ
(ال�شروط العامة للم�شرتي ،التي ا َّتفق عليها الطرفانُّ ،
()25حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية ،الواليات املتحدة ٢٥ ،متوز/يوليه ،)Norfolk Southern Railway Co. v. Power Source Supply, Inc.( ٢٠٠٨
متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()26هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم .٧٢ ،٢٠٠٠ ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٨٧٨٦
()27
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ناومبورغ� ،أملانيا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٩انظر َّ
()28هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا� ،آذار/مار�س ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم .٩٠ ،٢٠٠٠ ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٩١١٧
()29ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٠حمكمة مقاطعة بر�شلونة ،الدائرة �١٦أ� ،إ�سبانيا ٢٠ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٧
.
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املادة 34
البائع ملزَ م ًا بت�سليم امل�ستندات املتعلِّقة بالب�ضائع ،ف� َّإن عليه �أن ُيويف بهذا االلتزام يف الزمان
�إذا كان
ُ
البائع قد �س َّلم هذه امل�ستندات قبل امليعاد امل َّتفق
كان
إذا
�
و
يقت�ضيه.
الذي
النحو
وعلى
العقد
يف
نني
املعي
ُ
واملكان َّ
احلق
عليه ،فله حتى ذلك امليعاد �أن ُي�صلح � َّأي نق�ص يف مطابقة امل�ستندات ،ب�شرط �أ َّال يرت َّتب على ا�ستعمال هذا ِّ
باحلق يف طلب تعوي�ضات وفق ًا
م�ضا َي َق ٌة للم�شرتي �أو حتميله نفقات غري معقولة .ومع ذلك ،يحتفظ امل�شرتي
ِّ
لأحكام هذه االتفاقية.

نظرة جمملة:
معنى احلكم وهدفه
 -1تتناول املادة  34واجب البائع ت�سليم امل�ستندات املتعلِّقة بالب�ضائع
املبيعة ،يف حال وجود ذلك االلتزام .وال ين�شئ هذا احلكم هذا االلتزام،
بل يفرت�ضه م�سبقاً .وميكن �أن يرت َّتب االلتزام على العقد �أو العادات
املرعية بني الطرفني �أو الأعراف التجارية.
 -2ووفق ًا للجملة الأوىل من املادة  ،34يجب �أن ت�س َّلم امل�ستندات يف
وتن�ص اجلملة
الزمان واملكان َّ
املعينني يف العقد ويف ال�شكل الذي يقت�ضيهُّ .
الثانية على �أنه �إذا �س َّلم البائع م�ستندات غري مطابقة قبل امليعاد امل َّتفق
ي�سبب للم�شرتي
عليه ،كان له احل ُّق يف �أن ي�صلح العيوب �إذا كان ذلك ال ِّ
� َّأي م�ضايقة �أو نفقات غري معقولة .بيد �أنه ،مبقت�ضى اجلملة الأخرية من
احلكم ،ي�ستطيع امل�شرتي �أن يطالب بالتعوي�ض عن � ِّأي �ضرر حلق به رغم
�إ�صالح البائع للعيوب.

امل�ستندات املتعلِّقة بالب�ضائع:
تعريف الت�سليم وااللتزام بالت�سليم
 -3تنطبق املادة  34عندما يكون "البائع ملزَ م ًا بت�سليم امل�ستندات
يحدد متى يكون على البائع ذلك
املتعلِّقة بالب�ضائع" ،ولكن احلكم ال ِّ
وين�ص
االلتزام وال ِّ
يحدد كذلك امل�ستندات التي ي�شري �إليها ذلك االلتزامُّ .
العقد ب�صفة عامة على امل�ستندات التي يجب ت�سليمها ،وميكن �أن يفعل ذلك
معينة من �شروط ال�سعر والت�سليم ،مبا يف ذلك �شروط
مث ًال ب�إدراج �شروط َّ
املعرفة يف القواعد الدولية لتف�سري امل�صطلحات التجارية
ال�سعر والت�سليم َّ
(الإنكوترمز) .ويف �إحدى الق�ضايا ،خل�صت املحكمة �إىل �أنه مبوجب
ال�شرط "فوب" (ت�سليم ظهر ال�سفينة) يلتزم البائع بتزويد امل�شرتي بفاتورة
حتدد الأعراف التجارية
تبينِّ كمية الب�ضائع وقيمتها )1(.وميكن �أي�ض ًا �أن ِّ
ماهية امل�ستندات التي يجب توفريها.
والعادات املرعية بني الطرفني َّ
 -4و"امل�ستندات املتعلِّقة بالب�ضائع" باملعنى املق�صود يف املادة 34
ت�شمل �أ�سا�س ًا امل�ستندات التي تعطي حاملها ال�سيطرة على الب�ضائع ،مثل
�سندات ال�شحن و�إي�صاالت ا�ستالم الب�ضائع على الر�صيف و�إي�صاالت
تخزين الب�ضائع يف امل�ستودعات )2(،ولكنها ت�شمل �أي�ض ًا �شهادات الت�أمني
والفواتري التجارية وال�شهادات (مثل �شهادات املن�ش�أ �أو الوزن �أو املحتويات
()3
�أو النوعية) وغري ذلك من امل�ستندات املماثلة.
 -5وقد رئي � َّأن البائع لي�س مل َزم ًا عادة باحل�صول على م�ستندات من
()4
اجلمارك من �أجل ت�صدير الب�ضائع ما مل ي َّتفق الطرفان على خالف ذلك.

ت�سليم امل�ستندات
 -6تق�ضي املادة  34ب�أن يكون مكان وزمان وطريقة ت�سليم امل�ستندات
()5
يتم االتفاق على �شروط
على النحو الذي يقت�ضيه العقد .وعندما ُّ
حتدد هذه
للت�سليم وال�سعر (مثل الإنكوترمز) ،ف� َّإن تلك ال�شروط كثري ًا ما ِّ
الطرائق .وفيما يتع َّلق ب�شرط "( "CFRمدفوع الثمن و�أجرة النقل) ،ر�أت
�إحدى هيئات التحكيم � َّأن ذلك ال�شرط ال يجعل موعد ت�سليم امل�ستندات
من جوهر العقد )6(.و�إذا مل يو ِّفر العقد �أو الأعراف التجارية �أو العادات
املرعية بني الطرفني طرائق حم َّددة لت�سليم امل�ستندات ،يجب على البائع
يقدم امل�ستندات "يف الزمان وعلى النحو الذي ي�سمح للم�شرتي باحتياز
�أن ِّ
الب�ضائع من الناقل عندما ت�صل الب�ضائع �إىل مق�صدها ،ومرورها
عرب اجلمارك �إىل بلد املق�صد ،وتقدمي املطالبات على الناقل �أو �شركة
الت�أمني" )7(.واعتربت �إحدى املحاكم ،حني طلب امل�شرتي عمليات
ت�سليم جزئيةَّ � ،أن ت�سليم البائع ‘�أوامر ت�سليم’ بد ًال من �سندات ال�شحن
()8
كافياً.

امل�ستندات غري املطابقة
 -7ي�شكِّل ت�سليم م�ستندات غري مطابقة خما َلفة للعقد تنطبق عليها
�سبل االنت�صاف العادية )9(.و�إذا كانت املخالفة خطرية مبا فيه الكفاية،
ميكن �أن ت�شكِّل خمالفة جوهرية ،وبذلك تتيح للم�شرتي �أن يعلن ف�سخ
العقد )10(.بيد �أنه رئي � َّأن ت�سليم م�ستندات غري مطابقة (�شهادة من�ش�أ
خاطئة �أو �شهادة حتليل كيميائي خاطئة) ال ي�شكِّل خمالفة جوهرية �إذا
كان بو�سع امل�شرتي نف�سه �إ�صالح العيب ب�سهولة ب�أن يطلب من املنتج
()11
م�ستندات �صحيحة.
وقررت حمكمة �أخرى � َّأن �شهادة نوعية مل تكن
َّ
تن�ص على � َّأن الع�صري املبيع �سي�صبح مبرور الزمن
معيبة حتى و�
()12إن مل َّ
�أدكن لوناً� .إ َّال � َّأن �إغفال ال�شهادات التي تثبت � َّأن الب�ضائع ذات نوعية
()13
ع�ضوية اع ُترب خمالفة للعقد.

الت�سليم املبكِّر للم�ستندات
�  -8إذا �س َّلم البائع م�ستندات غري مطابقة قبل املوعد املح َّدد،
ت�سمح له املادة  34ب�أن ي�صلح عدم املطابقة� ،شريطة �أن ُينجز
ي�سبب للم�شرتي
الإ�صالح يف موعد ال يتجاوز املوعد املح َّدد و�أ َّال ِّ
م�ضايقة �أو نفقات غري معقولة .وميكن حتقيق الإ�صالح بت�سليم وثائق
()14
مطابقة.
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الفرع الثاين من الف�صل الثاين من اجلزء الثالث
مطابقة الب�ضائع وحقوق الغري وا ِّدعاءاته (املواد )44-35

العالقة بالأجزاء الأخرى
من االتفاقية

نظرة جمملة
 -1ي�شمل الفرع الثاين من الف�صل الثاين من اجلزء الثالث من
االتفاقية �أحكام ًا تتناول بع�ض �أهم التزامات البائع مبوجب اتفاق
البيع  -وب�صفة خا�صة واجب ت�سليم ب�ضائع مطابقة ل�شروط العقد
و�شروط االتفاقية من حيث الكمية والنوعية والأو�صاف والتغليف
(املادة  ،)35وكذلك واجب �ضمان �أن تكون الب�ضائع خال�صة من ا ِّدعاءات
الغري على �أ�سا�س حقوق امللكية (املادة  )41وعلى �أ�سا�س حقوق امللكية
الفكرية (املادة  .)42وهناك �أحكام �أخرى ذات �صلة مب�س�ألة املطابقة
م�شمولة يف هذا الفرع ،مبا يف ذلك مادة حتكم العالقة بني وقت حدوث
العيب وتوزيع امل�س�ؤولية عن ذلك بني البائع وامل�شرتي (املادة  )36وحكم
حق البائع يف معاجلة عدم مطابقة الب�ضائع �إذا �سلِّمت الب�ضائع
يتناول َّ
قبل املوعد املح َّدد للت�سليم.
 -2وي�شمل الفرع �أي�ض ًا �أحكام ًا تنظِّ م الإجراءات التي يجب �أن ي َّتبعها
امل�شرتي من �أجل املحافظة على اال ِّدعاءات ب� َّأن البائع �أخ َّل بالتزامه
املتعلِّق بت�سليم ب�ضائع مطابقة �أو ت�سليم ب�ضائع خال�صة من ا ِّدعاءات
الغري .وت�شمل هذه الأحكام حكم ًا ينظِّ م وجوب قيام امل�شرتي بفح�ص
يوجه البائع
الب�ضائع يف �أعقاب ت�سليمها (املادة  )38و�أحكام ًا تق�ضي ب�أن ِّ
�إخطار ًا بالإخالل املزعوم بااللتزامات من جانب البائع (املادتان  39و43
( ))1ف�ض ًال عن �أحكام ُتعفي امل�شرتي من عواقب عدم توجيه الإخطار
املطلوب �أو تخ ِّفف من تلك العواقب (املواد  40و )2( 43و .)44وقد ا َّت�ضح
التذرع بها (و�أكرثها
� َّأن املادتني  38و 39من �أكرث الأحكام التي يجري ُّ
مثار ًا للجدل) يف الدعاوى امل�ستندة �إىل االتفاقية.

 -3هناك على العموم ا ِّت�ساق بني الأحكام الواردة يف الفرع الثاين
من الف�صل الثاين من اجلزء الثالث واملواد التي حتكم �سبل االنت�صاف
املت�ضرر والواردة يف الفرع التايل (الفرع الثالث ،املواد
املتاحة للم�شرتي
ِّ
التذرع بتلك الأحكام مع تلك املواد .وللعديد
يجري
ما
ا
 ،)52-45وكثري
ً
ُّ
من الأحكام املنفردة من الفرع الثاين عالقة خا�صة مبواد �أو مبجموعات
من املواد واردة يف �أماكن �أخرى من االتفاقية .وهكذا ف� َّإن املادة ،36
التي تتناول م�س�ؤولية البائع عن عدم املطابقة من حيث وقت حدوث
عدم املطابقة ،لها �صلة وثيقة بالف�صل الرابع من اجلزء الثالث املتعلِّق
بانتقال التبعة (املواد )70-66؛ ومتثِّل املادة ( 37ح ُّق البائع يف �إ�صالح
العيب يف عدم املطابقة قبل تاريخ الت�سليم املطلوب مبوجب العقد) مادة
مرافقة للمادة ( 48ح ُّق البائع يف �إ�صالح العيب يف عدم املطابقة بعد
تاريخ الت�سليم املطلوب) ،وتت�صل �أي�ض ًا باملادة �( )1( 52إعطاء امل�شرتي
اخليار يف �أن يقبل ت�سليم الب�ضائع قبل التاريخ املح َّدد �أو �أن يرف�ضه).
ومن الطبيعي � َّأن �أحكام الفرع الثاين املتعلِّقة بالإخطار (املادتان 39
املوجه وفق ًا للجزء
و )43تخ�ضع للقاعدة الواردة يف املادة  27ب� َّأن الإخطار َّ
الثالث من االتفاقية واملر�سل بالو�سيلة املنا�سبة يف ظ َّل الظروف ال�سائدة
يكون �ساري املفعول رغم � ِّأي ت�أخري �أو خط�أ يف "�إي�صال � ِّأي �إخطار ...
()1
وكذلك عدم و�صول الإخطار"...

احلوا�شي
()1انظر ،مثالً ،النبذة ب�ش�أن املادة  ،٢٧الفقرة .٢
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املادة 35
ونوعي ُتها و�أو�صا ُفها وكذلك تغليفها �أو تعبئتها مطا ِبق ًة
( )1على البائع �أن ُي�سل َِّم ب�ضائ َع ُ
تكون ِّ
كمي ُتها َّ
لأحكام العقد.
الب�ضائع مطابق ًة ل�شروط العقد
( )2وما مل َي َّتفق الطرفان على خالف ذلك ،ال تكون
ُ
�إ َّال �إذا كانت:
ب�ضائع من نف�س النوع؛
(�أ) �صاحل ًة لال�ستعمال يف الأغرا�ض التي ُت�ستع َمل من �أجلها عاد ًة
ُ
(ب) �صاحل ًة لال�ستعمال يف الأغرا�ض اخلا�صة التي �أُحيط بها
البائع علماً� ،صراح ًة �أو �ضمناً ،وقتَ
ُ
انعقاد العقد� ،إ َّال �إذا َتبينَّ من الظروف � َّأن امل�شرتي مل يعتمد على خربة البائع �أو تقديره� ،أو كان من غري املعقول
للم�شرتي �أن يعتمد على ذلك؛
(ج)
كعينة �أو منوذج؛
مت�ضمن ًة �صفات الب�ضاعة التي �سبق للبائع ُ
عر�ضها على امل�شرتي ِّ
ِّ
معب�أ ًة �أو مغ َّلف ًة بالطريقة التي ُت�ستع َمل عاد ًة يف تعبئة �أو تغليف الب�ضائع من نوعها ،وفى حالة عدم
(د)
َّ
وجود الطريقة املعتادة ،تكون التعبئ ُة والتغليف بالكيفية املنا�سبة حلفظها وحمايتها.
البائع ،مبوجب �أحكام الفقرات الفرعية (�أ) �إىل (د) من الفقرة ال�سابقة عن � ِّأي عيب يف
(  	)3ال ُي�س�أَل ُ
يعلم به امل�شرتي �أو كان ال ميكن �أن يجهله وقت انعقاد العقد.
املطابقة كان ُ

مقدمة
ِّ
تن�ص املادة  35من اتفاقية البيع على املعايري الالزمة لتقرير ما
-1
ُّ
�إذا كانت الب�ضائع التي ي�سلِّمها البائع مطابقة ل�شروط العقد من حيث
يحدد احلكم التزامات البائع
النوع والكمية والنوعية والتغليف .وهكذاِّ ،
فيما يتع َّلق بهذه اجلوانب احلا�سمة الأهمية من تنفيذ العقد .وقد قالت
املوحد الوارد يف املادة  35يح ُّل حم َّل مفاهيم
حماكم � َّإن مفهوم املطابقة َّ
()1
"ال�ضمانة" (" )"warrantyاملوجودة يف بع�ض القوانني الوطنية ،و� َّإن
ت�سليم ب�ضائع من نوع خمتلف عن نوع الب�ضائع التي ي�شرتطها العقد
()2
(" )"aliudي�شكِّل ،يف �إطار اتفاقية البيع ،ت�سليم ب�ضائع غري مطابقة.
وقيل �أي�ض ًا � َّإن اتفاقية البيع تو ِّفر ال�سبيل احل�صري لالنت�صاف عن عدم
مطابقة الب�ضائع ،و�إنها بذلك متنع لي�س فقط دعاوى خمالفة العقد يف
�إطار القانون الوطني بل �أي�ض ًا يف �إطار قواعد القانون الوطني التي ُتبطل
العقد على �أ�سا�س وقوع خط�أ يتع َّلق بنوعية الب�ضائع �أو على �أ�سا�س وقوع
واجب ال جتوز خمالفته مبقت�ضى العقد
جراء خمالف ِة ٍ
�إ�ضرار/جنحة من َّ
()3
ويتم َّثل يف �ضرورة توفري املعلومات.
 -2وب�صفة عامة ،ي�شكِّل عدم قيام البائع بت�سليم ب�ضائع تفي بال�شروط
تن�ص عليها املادة � 35إخال ًال بالتزامات البائع )4(،رغم �أنه
املنطبقة التي ُّ
قيل � َّإن عدم مطابقة الب�ضائع ل�شروط العقد ال ت�شكِّل خمالفة �إذا كانت
()5
الب�ضائع غري املطابقة م�ساوية يف قيمتها ومنفعتها للب�ضائع املطابقة.
()6
ورئي� َّأنت�سليموثائقخاطئةتتع َّلقمبن�ش�أالب�ضائعي�شكِّلخمالفةللمادة.35
وقالت حمكمة �أخرى �إنه "على الرغم من � َّأن البائع ملزَ م بت�سليم ب�ضائع
متوافقة من حيث الكمية والنوعية ومع املوا�صفات املتعاقد عليها وفق ًا
للعادات التجارية ،ف� َّإن الب�ضائع املختلفة يف الكمية واملتطلبات التعاقدية
ال ميكن اعتبارها ب�ضائع غري مطابقة مبوجب املادة  35من اتفاقية البيع

�إ َّال �إذا و�صلت العيوب �إىل م�ستوى معينَّ من اخلطورة )7(."...وميكن �أن
ي�صل �إخالل البائع بالتزاماته مبقت�ضى املادة  ،35يف الظروف املالئمة
لذلك� ،إىل م�ستوى املخالفة اجلوهرية للعقد ح�سبما هي حم َّددة يف
يربر ف�سخ امل�شرتي للعقد مبقت�ضى
املادة  25من االتفاقية،
بحيث ِّ
()8
املادة  )1( 49من االتفاقية.

املادة )1( 35
 -3تق�ضي املادة  )1( 35ب�أن ي�سلِّم البائع ب�ضائع تفي باملوا�صفات
الواردة يف العقد من حيث الو�صف والنوعية والكمية والتغليف .وقد رئي � َّأن
معينة تق ُّل
�شحنة من البال�ستيك اخلام احتوت على ن�سبة مئوية من مادة َّ
عن الن�سبة املئوية املح َّددة يف العقد ،و�أ َّدت نتيجة لذلك �إىل �إنتاج �ستائر
للنوافذ مل حتجب �ضوء ال�شم�س بفعالية ،فلم تكن مطابقة ل�شروط العقد،
ولذا فقد �أخ َّل البائع بالتزاماته )9(.ورئي �أي�ض ًا � َّأن �شحنة الب�ضائع التي
احتوت على كمية �أقل من الكمية املح َّددة يف العقد خالفت املادة ،)1( 35
ين�ص �صراحة على � َّأن عدم "املطابقة"
ل َّأن احلكم الوارد يف هذه املادة ُّ
ي�شمل افتقار الب�ضائع امل�س َّلمة �إىل النوعية الالزمة وافتقارها �إىل الكمية
الالزمة؛( )10بيد � َّأن عمليات الت�سليم اجلزئي مل ُتعترب خمالفة للمادة )1( 35
حيث كان العقد ي�سمح بها وكان امل�شرتي قد قبلها دون �شكوى )11(.ورئي
رخ�صت قبل �سنتني من التاريخ املبينَّ يف
�سيارة م�ستعملة ،كانت قد ِّ
� َّأن َّ
وثائقها ومل يكن ع َّدادها يبينِّ بالكيلومرتات امل�سافة الكاملة التي قطعتها،
كانت غري مطابقة مبقت�ضى املادة  )12(.)1( 35وحيث كان العقد ي�شرتط
املكعب
�أن حتتوي تربة �صناعة اخلزف على  40كيلوغرام ًا من الطمي للمرت َّ
من تلك الرتبة ولكن كانت الب�ضائع امل�س َّلمة حتتوي على ن�سبة خمتلفة
قررت املحكمة وجود خمالفة للمادة  )13(.)1( 35وباملثل،
من الطميَّ ،

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

اع ُترب � َّأن غياب ال�شهادات امل َّتفق عليها ال�صادرة عن االحتاد ال�سوي�سري
يخ�ص
يخ�ص
الع�صري هو عدم مطابقة فيما ُّ
للمزارعني الع�ضويني فيما ُّ
()14
الع�صري نف�سه مبوجب املادة  .)1( 35ومن الناحية الأخرى ،خل�صت
�إحدى املحاكم �إىل عدم وقوع خمالفة للمادة  )1( 35عندما �س َّلم البائع
حمار ًا يحتوي على م�ستوى عال من مادة الكادميوم ،ل َّأن الطرفني مل
َّ
()15
ي�ضعا يف اتفاقهما ح ًّدا �أق�صى مل�ستوى الكادميوم.
 -4وبغية الت�أ ُّكد ،لأغرا�ض املادة  ،)1( 35مما �إذا كان العقد يق�ضي
معينة �أو يق�ضي ب�أن ُت َّعب�أ
بت�سليم ب�ضائع ذات كمية ونوعية و�أو�صاف َّ
الب�ضائع �أو ُتغ َّلف على نحو معينَّ  ،يجب العودة �إىل القواعد العامة املتعلِّقة
بتحديد م�ضمون االتفاق املعقود بني الطرفني؛( )16غري �أنه رئي � َّأن م�س�ألة
احلد الزمني الوارد يف حكم تعاقدي ينظِّ م
ما �إذا كان البائع قد تنازل عن ِّ
نوعية الب�ضائع هي م�س�ألة يحكمها ،عم ًال باملادة  )1( 7من اتفاقية البيع،
القانون الوطني املنطبق )17(.ويف هذا ال�صدد ،ر�أت �إحدى املحاكم ،لدى
باملحار الذي
نظرها يف ا�ستئناف للقرار املذكور يف الفقرة ال�سابقة واملتعلِّق َّ
�ضمنيا على
يحتوي على ن�سبة عالية من الكادميومَّ � ،أن البائع مل يوافق
ًّ
قانونيا) ب�ش�أن
االلتزام باملعايري الوطنية املو�صى بها (ولكن غري الإلزامية
ًّ
()18
الكادميوم يف بلد امل�شرتي.
جمرد التزام البائع
َّ
واحتجت املحكمة ب� َّأن َّ
املحار �إىل من�ش�أة تخزين قائمة يف بلد امل�شرتي ال ي�شكِّل اتفاق ًا
بت�سليم َّ
�ضمنيا مبوجب املادة  )1( 35على الوفاء باملعايري املعتمدة يف بلد امل�شرتي
ًّ
ب�ش�أن �إمكانية �إعادة البيع �أو على االمتثال لأحكام القانون العام التي تنظِّ م
�إعادة البيع )19(.ورئي �أي�ض ًا � َّأن عمليات الت�سليم ال�سابقة التي قام بها
البائع للم�شرتي ،والتي كان بع�ضها يتع َّلق ب�أنواع خمتلفة من الب�ضائع ومل
()20
�ضمنيا ب�ش�أن تعبئة الب�ضائع.
تتلف الب�ضائع �أثناءها ،ال ت�شكِّل اتفاق ًا
ًّ

املادة  - )2( 35نظرة جمملة
تن�ص املادة  )2( 35على معايري تتع َّلق بنوعية الب�ضائع ووظيفتها
-5
ُّ
وتعبئتها ُيفرت�ض ،على الرغم من كونها غري �إلزامية� ،أن ت�شكِّل جزء ًا من
عقود البيع .وبعبارة �أخرى ،ت�شكِّل هذه املعايري �شروط ًا �ضمنيةُ ،تلزم
البائع حتى من دون اتفاق �إلزامي بذلك ال�ش�أن .و�إذا مل يرغب الطرفان
تطبق هذه املعايري على العقد املربم بينهما فيجوز لهما �أن "ي َّتفقا
يف �أن َّ
()21
تن�ص عليه املادة  .)35واملعايري الواردة يف
على خالف ذلك" (ح�سبما ُّ
املادة  )2( 35ملزمة للطرفني ما مل ميار�سا �سلطتهما امل�ستقلة للخروج
عن �أحكامها بالتعاقد )22(.وقد �أُ ِّكد على � َّأن قواعد التف�سري الواردة يف
االتفاقية حتكم ما �إذا كان الطرفان قد ا َّتفقا على �شروط تعاقدية ت�ستبعد
التزامات البائع مبوجب املادة  )23(.)2( 35ور�أت �إحدى املحاكم �أنه ينبغي
يقدم بائع
معاملة الطرفني باعتبارهما "ا َّتفقا على خالف ذلك" عندما مل ِّ
�شاحنات وعد ًا ب�ش�أن قابلية ال�شاحنات للت�سجيل يف بلد امل�شرتي ،وا ُّتفق
على � َّأن � َّأي تبعة ب�ش�أن عدم �إمكانية ت�سجيل ال�شاحنات هناك يجب �أن
تقع على عاتق امل�شرتي )24(.ورئي � َّأن االتفاق على النوعية العامة للب�ضائع
يت�ضمن �سوى �شروط
ال ي�شكِّل خروج ًا عن �أحكام املادة � )2( 35إذا مل َّ
�إيجابية ب�ش�أن ال�صفات التي يجب �أن ت�ستوفيها الب�ضائع ولي�س �شروط ًا
�سلبية تعفي البائع من م�س�ؤولياته؛( )25غري � َّأن قرارات �أخرى توحي ب� َّأن
االتفاق ال�صريح مبوجب املادة  )1( 35ب�ش�أن نوعية الب�ضائع ي�ستبعد
االلتزامات ال�ضمنية اخلا�صة بنوعية الب�ضائع التي تفر�ضها املادة ،)2( 35
حتى و�إن مل يكن الطرفان قد �أ�شارا على نحو �آخر �إىل � َّأن االلتزامات
()26
الواردة يف املادة  )2( 35ال تنطبق.
بع�ض القرارات القانونَ
وطبقت ُ
َّ
لتقرر �صحة االتفاقات التي ت�ستبعد التزامات البائع مبوجب
الوطني ِّ
()27
املادة .)2( 35
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 -6وتت�أ َّلف املادة  )2( 35من �أربع فقرات فرعية .وتنطبق اثنتان
من هذه الفقرات الفرعية (املادة �( )2( 35أ) واملادة ( )2( 35د))
على جميع العقود ما مل ي َّتفق الطرفان على خالف ذلكَّ � .أما الفقرتان
الفرعيتان الأخريان (املادة ( )2( 35ب) واملادة ( )2( 35ج)) فال
معينة .واملعايري الواردة يف هذه
تنطبقان �إ َّال لدى وجود �أحوال وقائعية َّ
الفقرات الفرعية تراكمية  -مبعنى � َّأن الب�ضائع ال ُتعترب مطابقة ل�شروط
العقد �إ َّال �إذا ا�ستوفت املعايري الواردة يف كل الفقرات الفرعية املنطبقة.

املادة �( )2( 35أ)
ُ -7تلزم املادة �( )2( 35أ) البائع بت�سليم ب�ضائع "�صاحلة لال�ستعمال يف
الأغرا�ض التي ت�ستعمل من �أجلها عادة ب�ضائع من نف�س النوع" .وقد قيل � َّإن
()28
معينة يفر�ضها على البائع القانون الوطني.
هذا التزام يعادل التزامات َّ
واع ُترب �أنه �أُ ِخ َّل باملعيار الوارد يف املادة �( )2( 35أ) عندما �س َّلم البائع
وحدة تربيد تعطَّ لت بعد وقت ق�صري من ت�شغيلها للمرة الأوىل )29(.واع ُترب
�أنه �أُ ِخ َّل باملعيار كذلك عندما �س َّلم البائع نبيذ ًا كان قد ُخ ِّفف باملاء بن�سبة
()30
 9يف املائة ،ما حدا بال�سلطات الداخلية �إىل م�صادرة النبيذ و�إتالفه،
ُ
وكذلك عندما �س َّلم البائع نبيذ ًا �أُ�ضيف �إليه ال�س َّكر )31(.واع ُترب �أنه �أ ِخ َّل
باملعيار �أي�ض ًا عندما ا�ستبدل البائع مك ِّون ًا من مك ِّونات �إحدى املاكينات
ب�آخر دون �إبالغ امل�شرتي بذلك ودون �إعطاء امل�شرتي تعليمات منا�سبة
لرتكيبه ،ما �أ َّدى �إىل تعطُّ ل املاكينة بعد ثالث �سنوات من اال�ستخدام،
فخاب تو ُّقع امل�شرتي ب�ش�أن "الت�شغيل الطويل الأمد وامل�ستمر [للآلة] دون
تعطُّ ل" )32(.ورئي � َّأن املعيار �أُخ َّل به �أي�ض ًا حيث قامت مروحة غبار بت�شتيت
�سببت تو ُّقف املروحة عن
الغبار بد ًال من �
إزالته ،واحتوت على مك ِّونات َّ
()33
العمل قبل الأوان؛ وحيث مل تنتج املاكينات املنتَج املق�صود ب�سرعة
�أو موثوقية؛( )34وحيث �أُر�سلت "
مزودة
مناف�ض رماد تحُ مل يف اجليب" َّ
()35
ب�شفرات مفرطة احل َّدة واخلطورة؛ وحيث �س َّلم البائع مادة فينول
ملونة ال تنا�سب جميع الأغرا�ض العادية التي ت�ؤ ِّديها "مادة الفينول التي
َّ
ال لون لها" التي ا�شرتطها العقد؛( )36وحيث عجزت �آالت �إنتاج املن�سوجات
عن �إنتاج منتَج م َّت�سق الوزن )37(.ووفق ًا لقرار �صادر عن �إحدى املحاكم
العليا ،مل يكن رمل ف�صل البطاط�س ()Aardappelbescheidingsklei
مالئم ًا لغر�ض ف�صل البطاط�س من �أجل البطاط�س املقلية عن البطاط�س
امل�ستخدمة كعلف للحيوان فقط؛ فقد �أ َّدى الرمل عملية الف�صل لكنه كان
حد م�سموح به ،وكذلك احلال
ملوث ًا بالديوك�سني مبع َّدل يفوق بكثري � َّأي ٍّ
َّ
بالن�سبة للبطاط�س املعاجلة غري القابلة لال�ستعمال وق�شور البطاط�س
القابلة لال�ستعمال التي �أعاد امل�شرتي بيعها كعلف للحيوان ما �أ َّدى �إىل
ارتفاع ن�سبة الديوك�سني يف احلليب )38(.ومل ُي َع َّد عذر ًا �أن يكون بالإمكان
غ�سل البطاط�س وتنظيفها بعد الف�صل.
 -8غري � َّأن املعيار الوارد يف املادة �( )2( 35أ) ال يتط َّلب �سوى �أن تكون
الب�ضائع �صاحلة للأغرا�ض التي ت�ستعمل من �أجلها عادة .وهو ال يتط َّلب
�أن تكون الب�ضائع قد بلغت الكمال �أو ال عيب فيها ،ما مل يكن الكمال
�ضروريا لكي ت�ؤ ِّدي الب�ضائع �أغرا�ضها العادية )39(.وهكذا رئي � َّأن النباتات
ًّ
ال�صاحلة عموم ًا لالزدهار ،ولكن لي�ست �صاحلة للمناخ املحلي الذي
()40
و�ضعها فيه امل�شرتي ،مل تكن خمالفة ملتطلبات املادة �( )2( 35أ).
وباملثل ،ر�أت حمكمة � َّأن الزيت الثقيل ي�صلح لال�ستعمال يف من�ش�أة
امل�ضخات التي
ت�سبب يف م�شاكل ب�سبب النوع اخلا�ص من
َّ
امل�شرتي و�إن َّ
ي�ستخدمها امل�شرتي والتي مل يكن البائع على علم بها )41(.كما خل�صت
للتحري عن
املحكمة �إىل � َّأن البائع ال يقع عليه واجب �سابق على التعاقد ِّ
الأغرا�ض �أو الظروف املح َّددة للم�شرتي .وقد ُو�صف املعيار الوارد يف
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

املادة �( )2( 35أ) ب�أو�صاف خمتلفة ،وهي �أنه يتط َّلب �أن تكون الب�ضائع
ذات نوعية "متو�سطة"� ،أو "نوعية قابلة للت�سويق"� ،أو نوعية "معقولة".
وقيل �أي�ض ًا � َّإن قابلية الب�ضائع للت�سويق (االجتار) هي �أحد جوانب
�صالحيتها للأغرا�ض العادية مبوجب املادة �( )2( 35أ) )43(،و� َّإن املواد
الغذائية املق�صود بها اال�ستهالك الب�شري يجب على الأقل �أ َّال تكون �ضارة
جمرد اال�شتباه يف كون الب�ضائع �ضارة بال�صحة ميكن �أن
بال�صحة ،و�إن َّ
()44
تن�ش�أ منه خمالفة للمادة �( )2( 35أ).
 -9وقد ناق�شت ع َّدة قرارات م�س�ألة ما �إذا كان التوافق مع �أحكام
املادة �( )2( 35أ) يح َّدد بالرجوع �إىل معايري النوعية ال�سائدة يف الوالية
الق�ضائية للم�شرتي .وجاء يف �أحد القرارات � َّأن كون البائع ملزَ م ًا بت�سليم
معينة وقادر ًا على �أن ي�ستنتج من ذلك �أنها
الب�ضائع يف والية ق�ضائية َّ
�ست�سوق هناك ال يكفي لفر�ض معايري الوالية الق�ضائية امل�ستورد �إليها
َّ
()45
يف حتديد ال�صالحية للأغرا�ض العادية مبوجب املادة �( )2( 35أ).
ولذا ف� َّإن كون حيوان بلح البحر الذي َّمت ت�سليمه يف بلد امل�شرتي يحتوي
على م�ستويات من مادة الكادميوم تفوق امل�ستويات التي تو�صي بها اللوائح
ال�صحية املعتمدة يف بلد امل�شرتي ال ُيثبت � َّأن بلح البحر لي�س مطابق ًا
ل�شروط العقد مبقت�ضى املادة �( )2( 35أ) )46(.و�أ�شارت املحكمة �إىل
� َّأن معايري الوالية الق�ضائية امل�ستورد �إليها كانت �ستنطبق لو كانت نف�س
املعايري موجودة يف الوالية الق�ضائية للبائع� ،أو لو لفت امل�شرتي نظر البائع
وعول على خربة البائع ب�ش�أنها )47(.و�أثارت املحكمة ،ومل حت�سم،
�إليها َّ
�سيتحمل امل�س�ؤولية عن االمتثال لأحكام القانون
م�س�ألة ما �إذا كان البائع
َّ
العام املرعية يف بلد اال�سترياد لو كان البائع يعلم �أو كان ينبغي �أن يعلم
تلك الأحكام ب�سبب "ظروف خا�صة" ،وعلى �سبيل املثال �إذا كان للبائع فرع
يف بلد اال�سترياد �أو كانت له عالقة جتارية طويلة الأمد بامل�شرتي �أو كثري ًا
()48
ي�صدر �إىل بلد امل�شرتي �أو كان ير ِّوج منتجاته يف بلد اال�سترياد.
ما كان ِّ
ورف�ضت حمكمة يف بلد �آخر ،م�ست�شهدة بالقرار املذكور �أعاله ،نق�ض
قرار حتكيم خل�ص �إىل � َّأن بائع ًا انتهك �أحكام املادة �( )2( 35أ)
املرعية يف الوالية
لأنه �س َّلم �أجهزة طبية ال ت�ستوفي لوائح ال�سالمة
َّ
()49
ت�صرف
الق�ضائية للم�شرتي .وخل�صت املحكمة �إىل � َّأن فريق التحكيم َّ
التو�صل �إىل � َّأن البائع كان ينبغي �أن يكون على علم
ت�صرف ًا �سليم ًا يف
ُّ
ُّ
باللوائح املرعية يف بلد امل�شرتي وكان ملزَ م ًا بها ب�سبب "ظروف خا�صة"،
باملعنى الوارد يف ر�أي املحكمة التي �أ�صدرت القرار املذكور �أعاله .ووفق ًا
لقرار �آخر ،كان ميكن �أن ي�شكِّل قيام البائع يف وقت �سابق بالإعالن عن
الب�ضائع وبيعها يف الوالية الق�ضائية للم�شرتي "ظروف ًا خا�صة" كان من
�ش�أنها ،يف �إطار النهج امل َّتبع يف ق�ضية بلح البحر املذكورة �أعاله� ،أن
ُتلزم البائع باالمتثال للوائح املعتمدة يف الوالية الق�ضائية للم�شرتي؛ غري
املعينة �أظهر البائع بو�ضوح للم�شرتي � َّأن امل�شرتي
�أنه يف هذه الق�ضية َّ
م�س�ؤول عن �ضمان االمتثال للوائح )50(.واعتربت حمكمة �أخرى � َّأن بائع
�أجبان كان ملزَ م ًا ب�أن ميتثل ملعايري بلد امل�شرتي ،نظر ًا لكونه تعامل
مع امل�شرتي لع َّدة �أ�شهر ولذلك ال ب َّد من �أنه كان يعلم �أن جهة و�صول
()51
الأجبان هي �سوق بلد امل�شرتي؛
وبناء عليه ،يكون البائع قد �أخ َّل
ً
بالتزاماته املن�صو�ص عليها يف املادة  35من اتفاقية البيع عندما �س َّلم
جبن ًا مل ُتبينَّ مك ِّوناته على غالفه كما تقت�ضي لوائح الت�سويق املعتمدة يف
بلد امل�شرتي.
()42

املادة ( )2( 35ب)
 -10تق�ضي املادة ( )2( 35ب) ب�ضرورة �أن تكون الب�ضائع �صاحلة
"لال�ستعمال للأغرا�ض اخلا�صة التي �أحيط بها البائع علماً� ،صراح ًة �أو

			

معينة
�ضمناً ،وقت انعقاد العقد" .وقد قيل � َّإن هذا االلتزام يعادل التزامات َّ
مفرو�ضة على البائع مبوجب القانون الوطني )52(.وخل�صت حمكمة �أي�ض ًا
�إىل وقوع خمالفة للمادة ( )2( 35ب) حيث تعطَّ لت ماكينات ا�شرتاها
امل�شرتي لإنتاجه ال�ضخم للأغلفة غري ال�ضارة بالبيئة لأ�شرطة الكا�سيت،
ومل تنتج الأغلفة "ب�سرعة وموثوقية" )53(،وحيث مل تكن الأقوا�س القابلة
للنفخ امل�ستخدمة للإعالنات ت َّت�سم بامل�أمونية املالئمة )54(.ومن الناحية
الأخرى ،حيث َّمت جعل الب�ضائع ت�ؤ ِّدي وظيفتها بطريقة �سليمة ملدة �سنة
بعد الت�سليم ،رئي � َّأن البائع مل يخالف التزاماته مبوجب املادة )2( 35
(ب) )55(.ورئي � َّأن امل�شرتي الذي �أثبت � َّأن الب�ضائع مل ت�ؤ ِّد الغر�ض املعينَّ
الذي �أُبلغ به البائع يف وقت �إبرام العقد ال يتعينَّ عليه �أن يثبت �سبب ذلك
()56
الإخفاق لكي يثبت وقوع خمالفة للمادة ( )2( 35ب).
 -11وال ين�ش�أ االلتزام الوارد يف املادة ( )2( 35ب) �إ َّال �إذا ُك ِ�شف
للبائع عن غر�ض واحد �أو �أكرث من الأغرا�ض اخلا�صة يف وقت �إبرام
قررت �إحدى املحاكم � َّأن البائع خالف املادة ( )2( 35ب)
العقد .وقد َّ
عندما �س َّلم منتجات خا�صة بالعناية بالب�شرة مل حتافظ على امل�ستويات
املح َّددة من الفيتامني �ألف طوال عمرها التخزيني )57(.ور�أت املحكمة
� َّأن امل�شرتي ق�صد �شراء منتجات ذات م�ستويات حم َّددة من الفيتامني،
و� َّأن "الغر�ض اخلا�ص  ...كان معروف ًا لدى [البائع] بو�ضوح كاف"،
يتو�صل بها
و� َّأن "امل�شرتي َّ
عول على خربة البائع من حيث الكيفية التي َّ
يتم بها
امل�شرتي �إىل املحتوى املطلوب من الفيتامني �ألف والكيفية التي ُّ
احلفظ الالزم ".وحيث وافق بائع �أثناء املفاو�ضات على �أن تفي الب�ضائع
مبعايري ال�سالمة املنطبقة يف الوالية الق�ضائية للم�شرتي ،ر�أت حمكمة � َّأن
()58
املادة ( )2( 35ب) تلزم البائع بت�سليم ب�ضائع متتثل لتلك املعايري.
وحيث وافق البائع على ت�سليم نباتات يف مكان معينَّ  ،ر�أت حمكمة � َّأن
امل�شرتي �أبلغ البائع بالغر�ض املعينَّ من ا�ستخدام النباتات يف ذلك املكان
(رغم � َّأن املحكمة ر�أت �أي�ض ًا � َّأن البائع ال تقع عليه م�س�ؤولية مبوجب
يعول يف حدود املعقول على مهارة
املادة ( )2( 35ب) ل َّأن امل�شرتي مل ِّ
البائع وتقديره) )59(.كما �أنه حيث �أو�ضح طلب ال�شراء ال�صادر من
امل�شرتي متطلباته ب�ش�أن الب�ضائع ،ر�أت حمكمة � َّأن البائع ملزَ م بالوفاء
بتلك املتطلبات مبوجب املادة ( )2( 35ب) )60(.وحيث كان "وا�ضح ًا
كال�شم�س" � َّأن امل�شرتي ق�صد ا�ستخدام الب�ضائع  -وهي كرات كبرية
ثقيلة الوزن وغالية الثمن – ك�أثاث �إعالين طويل الأمد ملكاتبهُ ،رئي � َّأن
�ضمنيا ب� َّأن الب�ضائع �ستكون ذات عمر ت�شغيلي
املادة ( )2( 35ب) تق�ضي
(ًّ )61
يت�ضمن العقد
ال يق ُّل عن ثالث �سنوات .ومن الناحية الأخرى ،حيث مل َّ
�إ�شارة �إىل الغر�ض املح َّدد الذي �س ُت�ستخدم الب�ضائع من �أجله ،ال يوجد
التزام مبوجب املادة ( )2( 35ب) )62(.وحيث مل يك�شف امل�شرتي غر�ضه
اخلا�ص �إ َّال ملمثِّل مبيعات متج ِّول تابع للبائع ،ر�أت حمكمة � َّأن مقت�ضيات
()63
املادة ( )2( 35ب) لي�ست م�ستوفاة.
 -12وال تنطبق مقت�ضيات املادة ( )2( 35ب) �إذا "تبينَّ من الظروف
� َّأن امل�شرتي مل يعتمد على خربة البائع �أو تقديره� ،أو كان من غري املعقول
للم�شرتي �أن يعتمد على ذلك" .وقد ر�أت �إحدى املحاكم � َّأن امل�شرتي
مل يع ِّول مبعقولية على خربة البائع وتقديره حيث كان امل�شرتي نف�سه
()64
عول
م�ستورد ًا ذا خربة للب�ضائع .ورئي �أنه ال ُيعترب � َّأن امل�شرتي َّ
مبعقولية على خربة البائع وتقديره حيث كان امل�شرتي �صاحب مهارة
ب�ش�أن الب�ضائع ومعرفة بها ت�ساوي ما لدى البائع �أو تزيد عليها )65(.وفيما
يتع َّلق بعن�صر التعويل ،قالت �إحدى املحاكم �إنه ،يف احلاالت العادية ،ال
ميكن للم�شرتي �أن يع ِّول مبعقولية على معرفة البائع مبتطلبات القانون
العام �أو املمار�سات الإدارية املتعلِّقة بالب�ضائع يف بلد اال�سترياد ،ما مل

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

يلفت امل�شرتي انتباه البائع �إليها )66(.ولذلك ر�أت املحكمة � َّأن بلح البحر
املحتوي على الكادميوم مب�ستويات تفوق احل َّد الذي تو�صي به اللوائح
ال�صحية الأملانية ال ي�شكِّل انتهاك ًا لأحكام املادة ( )2( 35ب) حيث
مل يكن هناك دليل على � َّأن امل�شرتي ذكر هذه اللوائح للبائع .وبهذا
القرار� ،أ َّكدت املحكمة قرار حمكمة �أدنى ب� َّأن البائع مل يخ َّل ب�أحكام
�ضمنيا
املادة ( )2( 35ب) ،لعدم وجود دليل على � َّأن الطرفني قد ا َّتفقا
ًّ
على االمتثال للتو�صيات ال�صحية املعتمدة يف بلد امل�شرتي )67(.ومن الناحية
الأخرى ،ر�أت �إحدى املحاكم � َّأن البائع خالف �أحكام املادة ( )2( 35ب)
بت�سليم معدات لعب �أطفال ال متتثل للوائح ال�سالمة يف الوالية الق�ضائية
()68
للم�شرتي.
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املادة )3( 35

 -13تق�ضي املادة ( )2( 35ج) ب�أنه لكي تكون الب�ضائع مطابقة
مت�ضمنة �صفات الب�ضاعة التي �سبق
ل�شروط العقد يجب �أن تكون " ِّ
كعينة �أو منوذج" .ور�أت حماكم ع َّدة �أن
للبائع عر�ضها على امل�شرتي ِّ
ب�ضائع م�س َّلمة �أخ َّلت بهذا احلكم )69(.غري �أنه ،حيث َّورد بائع عي ِّنة من
العينة �أ�صغر من
�سي�ستخدم ل�صنع �أبواب ،ر�أت حمكمة � َّأن ِّ
اخل�شب الذي ُ
�سي�ستخدم يف الأبواب
الذي
اخل�شب
أن
�
على
للم�شرتي
�أن تكفي للداللة
َّ
ُ
()70
املكتملة ال�صنع �سيكون مت�ساوي اللون .وتنطبق املادة ( )2( 35ج)،
عينة �أو منوذج ًا على امل�شرتي،
وفق �شروطها� ،إذا كان البائع قد عر�ض ِّ
ما مل "ي َّتفق الطرفان على خالف ذلك" .وقد قيل � َّإن الب�ضائع ال يجب
ت�ضمن العقد اتفاق ًا �صريح ًا على �أن
�أن تكون مطابقة للنموذج �إ َّال �إذا(َّ )71
تكون الب�ضائع مطابقة للنموذج .ومن الناحية الأخرى ،رئي � َّأن هذا
احلكم ينطبق حتى �إذا كان امل�شرتي ولي�س البائع هو الذي و َّفر النموذج،
�شريطة �أن يكون الطرفان قد ا َّتفقا على �أن تكون الب�ضائع مطابقة
()72
للنموذج.

 -15تعفي املادة  )3( 35البائع من امل�س�ؤولية عن عدم املطابقة يف �إطار
يعلم به امل�شرتي �أو كان ال ميكن �أن يجهله" وقت
املادة � )2( 35إذا كان " ُ
�إبرام العقد )78(.ومن �ش�أن املعرفة بنق�ص معينَّ يف املطابقة �أن يعفي البائع
من امل�س�ؤولية عن غياب تلك املطابقة فح�سب ولي�س من �ش�أنها م�ساعدة
البائع على �إنكار امل�س�ؤولية عن اخل�سارة النا�شئة عن عدم مطابقة �أخرى
غري معروفة )79(.وال تعفي املادة  )3( 35البائع �إ َّال من امل�س�ؤولية عن عدم
املطابقة مبقت�ضى املادة �( )2( 35أ) �إىل (د) .وال يخ�ضع عدم املطابقة
كمي ُتها
مبقت�ضى املادة ( )1( 35التي تق�ضي ب� َّأن الب�ضائع ينبغي �أن تكون " ِّ
ونوعي ُتها و�أو�صا ُفها  ...مطا ِبق ًة لأحكام العقد") للقاعدة الواردة يف املادة
َّ
 ،)3( 35رغم �أنه ميكن االفرتا�ض ب� َّأن علم امل�شرتي بالعيب يف وقت �إبرام
البت فيما يق�ضي به اتفاق الطرفني
العقد ينبغي �أن يو�ضع يف االعتبار لدى ِّ
()80
ب�ش�أن نوعية
يتحمل عبء �إثبات عنا�صر
الب�ضائع .وقد رئي � َّأن امل�شرتي َّ
()81
املادة .)3( 35
 -16ورئي ،مبقت�ضى املادة َّ � ،)3( 35أن امل�شرتي تولىَّ تبعة وجود عيوب يف
()82
جرافة ت�سوية (بلدوزر) م�ستعملة قام بتفتي�شها وجتربتها قبل ال�شراء.
َّ
وقالت �إحدى املحاكم �إنه ،مبقت�ضى املادة  ،)3( 35يجب على امل�شرتي
الذي يختار �شراء ب�ضائع على الرغم من عدم مطابقتها الوا�ضحة �أن
يقبل الب�ضائع "كما هي" )83(.غري � َّأن القاعدة التي تقوم عليها املادة 35
()84
ال�سيارة امل�ستعملة
( )3لي�ست بدون حدود .فحيث كان بائع يعلم � َّأن َّ
ال�سيارة و� َّأن ع َّدادها
قد ُر ِّخ�صت قبل �سنتني من الوقت املبينَّ يف وثائق َّ
ال�سيارة ،ولكن مل
يبينِّ كيلومرتات � َّ
أقل من امل�سافة الفعلية التي قطعتها َّ
يك�شف هاتني احلقيقتني للم�شرتي ،يكون البائع م�س�ؤو ًال عن عدم املطابقة
�سيارات م�ستعملة)
حتى �إذا كان ينبغي
للم�شرتي (الذي هو نف�سه تاجر َّ
()85
�أن يكت�شف هذه امل�شاكل .وقد ر�أت املحكمة ،م�ست�شهد ًة باملادتني  40و7
عاما �أكرث م�ؤاتاة للم�شرتي ،حتى �إذا كان
تت�ضمن مبد�أً ًّ
(َّ � ،)1أن االتفاقية َّ
مهم ًال �إهما ًال بالغاً ،من البائع املحتال.

املادة ( )2( 35د)

عبء الإثبات

تكمل املادة ( )2( 35د) ال�شرط الأخري من املادة  ،)1( 35الذي
ِّ -14
يق�ضي ب� َّأن الب�ضائع يجب �أن تكون يف "تغليفها �أو تعبئتها مطابق ًة لأحكام
ون�ص �أحد القرارات على � َّأن املادة ( )2( 35د) تنطبق حيثما
العقد"َّ .
يحدد الطرفان متطلبات التعبئة يف عقدهما ،و� َّأن هذا احلكم ي�شري
مل ِّ
()73
عموم ًا �إىل معايري التعبئة ال�سائدة يف بلد البائع .وخل�صت ع َّدة ق�ضايا
�إىل � َّأن الب�ضائع املغ َّلفة بطريقة غري مالئمة لي�ست مطابقة ل�شروط العقد
مبقت�ضى املادة ( )2( 35د) .فحيث باع بائع �أجبان ًا وهو على علم ب�أنها
�سيعاد بيعها يف بلد امل�شرتي ،و�س َّلمها يف عبوات غري ممتثلة للوائح
ُ
و�سم الأغذية يف ذلك البلد ،اع ُتربت الب�ضائع غري مطابقة مبقت�ضى
املادة ( )2( 35د) )74(.ويف ق�ضية �أخرى ،اع ُترب بائع للفاكهة املع َّلبة
منتهك ًا للمادة  35ل َّأن �أوعية التعليب مل تكن مالئمة ملنع تدهور حمتوياتها
ت�ضررت �ألواح من املرمر �أثناء النقل ب�سبب التغليف
بعد ال�شحن )75(.وحيث
َّ
()76
قررت حمكمة � َّأن البائع خالف املادة ( )2( 35د).
غري املالئمَّ ،
يتحمل تبعة الهالك
وذهب قرار �آخر �إىل �أنه على الرغم من � َّأن امل�شرتي َّ
�أثناء نقل الزجاجات بال�شاحنة ف� َّإن خمالفة البائع اللتزامه بتغليف
الب�ضائع تغليف ًا كافي ًا تعني � َّأن البائع م�س�ؤول عن التلف الذي حدث �أثناء
()77
النقل.

يتحمل
 -17تناول عدد من القرارات م�س�ألة حتديد الطرف الذي َّ
()86
عبء �إثبات عدم مطابقة الب�ضائع لأحكام العقد مبقت�ضى املادة .35
يتحمل هذا العبء هو البائع )87(.ويف
وت�شري بع�ض القرارات �إىل � َّأن من َّ
يتحمل عبء �إثبات عدم
امل�شرتي
املقابل ،خل�صت حماكم �أخرى �إىل � َّأن
َّ
()88
للتو�صل �إىل هذه
املطابقة ،و�إن كانت القرارات تعتمد نظريات خمتلفة ُّ
طبقت بع�ض املحاكم القانون الوطني لإ�سناد العبء �إىل
النتيجة .فمثالًَّ ،
البائع ،باعتباره الطرف الذي ي َّدعي عدم املطابقة )89(.وخل�صت حماكم
�أخرى �إىل � َّأن االتفاقية نف�سها ،و�إن كانت ال جتيب �صراحة على م�س�ألة
عبء الإثبات ،حتتوي على مبد�أ عام مفاده � َّأن الطرف الذي ي َّدعي واقعة
يتحمل عبء �إثباتها ،وي�ؤ ِّدي ذلك �إىل �إلقاء عبء الإثبات
�أو ي�ؤ ِّكدها َّ
()90
على امل�شرتي الذي ي�ؤ ِّكد � َّأن الب�ضائع مل تكن مطابقة ل�شروط العقد،
ووفق ًا لقرار واحد على الأقلُ ،ي�سند �إىل البائع عبء �إثبات � َّأن الب�ضائع
احلق يف ثمن الب�ضائع امل�س َّلمة )91(.وتوحي بع�ض
كانت مطابقة �إذا ا َّدعى َّ
القرارات ب� َّأن عبء الإثبات يختلف وفق ًا لل�سياق .وهكذا قيل � َّإن امل�شرتي
يتحمل عبء �إثبات عدم املطابقة �إذا ت�س َّلم الب�ضائع� )92(،أو �إذا ت�س َّلمها
َّ
دون �إر�سال �إخطار فوري بعدم املطابقة )93(.وباملثل� ،أ�شري �إىل � َّأن البائع
يتحمل عبء �إثبات � َّأن الب�ضائع كانت مطابقة يف وقت انتقال تبعة الهالك،
َّ

املادة ( )2( 35ج)
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

يتحمل امل�شرتي عبء �إثبات عدم املطابقة بعد انتقال التبعة �إذا قبل
ولكن َّ
الب�ضائع دون �أن يخطر البائع فور ًا بالعيوب )94(.وقد لوحظ � َّأن هناك
يتحمل عبء الإثبات فيما يتع َّلق
خالف ًا بني املرجعيات ب�ش�أن الطرف الذي َّ
()95
ب�شرط التعويل الوارد يف املادة ( )2( 35ب) .وفيما يتع َّلق باملادة 35
يتحمل عبء �إثبات عنا�صر الإعفاء من امل�س�ؤولية
( ،)3رئي � َّأن البائع(َّ )96
مبوجب هذا احلكم.

دليل عدم املطابقة
 -18تتناول ع َّدة قرارات م�سائل الإثبات املتعلِّقة بعدم املطابقة مبقت�ضى
املادة  .35وت�شري بع�ض القرارات �إىل � َّأن م�س�ألة الإثبات ال�سليم ملخالفة
املادة  35هي م�س�ألة يحكمها القانون الوطني املنطبق )97(.و ُقبل اعرتاف
البائع ب� َّأن الب�ضائع غري مطابقة باعتباره دلي ًال كافياً )98(.و ُق ِّدمت
�أد َّلة مبا�شرة على خمالفة معايري املادة  35وقبلتها املحاكم يف ع َّدة
حاالت )99(.وهكذا �ش َّكل الربهان على � َّأن الغراء امل�ستخدَ م يف الأحذية
جزئيا ،و� َّأن
يذوب ،و� َّأن اجللد يت�ش َّقق ،و� َّأن اللفقات والكعوب مرتخية
ًّ
()100
املادة اجللدية مفرطة الق�صر ،دلي ًال كافي ًا على عدم املطابقة.
وقبلت املحكمة الربهان على � َّأن ال�سلطات يف بلد امل�شرتي �ضبطت النبيذ
امل�س َّلم و�أتلفته لأنه كان خم َّفف ًا باملاء ،كدليل ُيثبت � َّأن النبيذ مل يكن
()101
قررت حمكمة �أنه ،فور �أن ُيثبت امل�شرتي
مطابق ًا لعقد البيع .وباملثلَّ ،
� َّأن وحدة التربيد تعطَّ لت بعد وقت ق�صري من ت�شغيلها لأول مرةُ ،يفرت�ض
يتحمل عبء �إثبات �أنه غري
� َّأن البائع خالف املادة �( )2( 35أ) ولذلك َّ
م�س�ؤول عن العيوب )102(.ورئي � َّأن �شهادة ال�شهود ذوي العلم بالب�ضائع
كافية لإثبات عدم املطابقة )103(.و ُقبل �أي�ض ًا ر�أي خبري م�ستقل حول
لتحمل امل�شرتي عبء الإثبات فيما يتع َّلق
عدم املطابقة(—)104بل ا�شترُ ط
ُّ
بعيب تقني مزعوم يف ب�ضائع مع َّقدة(—)105رغم � َّأن نتائج فح�ص نوعية

			

الب�ضائع اع ُتربت غري كافية لإثبات عدم املطابقة حيث جتاهل امل�شرتي
()106
جتاريا يقت�ضي ال�سماح للبائع بح�ضور ذلك الفح�ص.
عرف ًا ًّ
 -19ومن الناحية الأخرى ،رئي � َّأن العطل املبكِّر لقطعة م�ستبدلة من
حد ذاته � َّأن املاكينة غري مطابقة للعقد ،ل ِّأن العطل رمبا
املاكينة ال ُيثبت يف ِّ
()107
كان ناجت ًا عن الرتكيب غري ال�سليم .وف�ض ًال عن ذلك ،اع ُترب تخلُّف
إيجابيا على
م�شرت عن ال�شكوى من عيب
ظاهر عند ت�سليم الب�ضائع دلي ًال � ًّ
()108
� َّأن الب�ضائع مطابقة للعقد .ويف ق�ضية �أخرى ،كانت كميات م�س َّلمة
من مواد كيميائية غري مطابقة قد ُخلطت بكميات م�س َّلمة �سابقة من املواد
الكيميائية؛ وهكذا ،وعلى الرغم من � َّأن امل�شرتي �أظهر � َّأن الزجاج املنتج
بتلك املواد الكيميائية كان معيب ًا ف�إنه مل يتم َّكن من متييز الكميات امل�س َّلمة
التي كانت م�صدر املواد الكيميائية املعيبة؛ ومبا � َّأن وقت توجيه الإخطار
بعدم املطابقة عن الكميات ال�سابقة كان قد انق�ضى فقد ف�شل امل�شرتي يف
�إثبات عدم املطابقة )109(.ور�أت حمكمة � َّأن اخلدو�ش والأ�ضرار الطفيفة
جيدة
الأخرى ال ُتثبت � َّأن البائع
ال�سيارات �ستكون بحالة ِّ
()110خالف وعد ًا ب� َّأن َّ
تتعر�ض حلوادث .وقبلت حمكمة �أخرى ،ك�سبب بديل لرف�ض
ومل َّ
دعوى امل�شرتيَّ � ،أن الدليل مل ُيثبت ما �إذا كانت جوانب عدم مطابقة
الب�ضائع ن�ش�أت قبل انتقال التبعة �إىل امل�شرتي �أم بعد ذلك )111(.ورئي
�أي�ض ًا � َّأن عر�ض البائع معاجلة �أية عيوب يف الب�ضائع ال ي�شكِّل اعرتاف ًا ب� َّأن
()112
الب�ضائع غري مطابقة.

م�سائل الوالية الق�ضائية
  -20لأغرا�ض حتديد الوالية الق�ضائية مبوجب املادة  )1( 5من اتفاقية
بروك�سل ،خل�صت ع َّدة حماكم �إىل � َّأن التزام املطابقة املفرو�ض على
البائع مبقت�ضى املادة  35من اتفاقية البيع لي�س م�ستق ًّال عن التزام ت�سليم
()113
الب�ضائع ،و�أنه يجب تنفيذ االلتزامني كليهما يف املكان نف�سه.

احلوا�شي
()1
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٦حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا،
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٢املحكمة العليا� ،إ�سبانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٨انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٩حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٧انظر َّ
 ٢٩حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
()2
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا ٤ ،حزيران/يونيه
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٢املحكمة العليا� ،إ�سبانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٨انظر َّ
 ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة في�شتاخ� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()3املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ١٩ ،ني�سان�/أبريل  ،)Brugen Deuren BVBA v. Top Deuren VOF( ٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 .www.cisg.law.pace.eduلكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٧حمكمة الواليات املتحدة ،منطقة ميني�سوتا ،الواليات املتحدة ٣١ ،كانون الثاين/يناير (Travelers ]٢٠٠٧
)(Property Casualty Company of America et al. v. Saint-Gobain Technical Fabrics Canada Limitedجتري حتلي ًال ملطابقة الب�ضائع امل�س َّلمة مبوجب القانون الوطني
تف�سر القانون
للبيع يف الواليات املتحدة ،رغم � َّأن اتفاقية البيع حتكم ال�صفقة ،ل َّأن الطرفني مل يرتافعا على �أ�سا�س اتفاقية البيع ،ول َّأن املحكمة تعتقد � َّأن ال�سوابق الق�ضائية التي ِّ
الوطني للبيع يف الواليات املتحدة ميكن �أن "تفيد" يف تف�سري اتفاقية البيع).
()4
الن�ص الكامل للقرار).
(تن�ص على � َّأن املخافة اجلوهرية للعقد "ميكن �أن
انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ 123املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 8 ،آذار/مار�س ( ]1995انظر َّ
ُّ
(تن�ص على � َّأن البائع خالف التزاماته بت�سليم ب�ضائع غري
يت�سبب فيها ت�سليم ب�ضائع غري مطابقة للعقد")؛ حمكمة منطقة بادربورن� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٦يونيلك�س
َّ
ُّ
مطابقة للموا�صفات التقنية الواردة يف العقد).
()5ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1998
()6ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٢هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()7حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
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()8مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير  ،]١٩٩٤انظر
� ٨آذار/مار�س ( ]١٩٩٥انظر َّ
�أي�ض ًا حمكمة منطقة بو�ستو �أر�سيزيو� ،إيطاليا ١٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ُ ،٢٠٠١ن�شرت يف  ،١٥٥–١٥٠ ،٢٠٠٣ ،Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processualeمتاحة
�أي�ض ًا يف يونيلك�س (ميثِّل ت�سليم ماكينة غري �صاحلة على الإطالق لال�ستخدام املعينَّ الذي �أُبلغ به البائع وغري قادرة على بلوغ م�ستوى الإنتاج املوعود خمالفة "خطرية و�أ�سا�سية"
جوهريا لإبرام العقد؛ ولذلك ت�شكِّل املخالفة �أ�سا�س ًا لف�سخ العقد).
للعقد ،ل َّأن م�ستوى الإنتاج املوعود كان �شرط ًا
ًّ
()9املحكمة املحلية يف بادربورن� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٦يونيلك�س.
()10
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
()11حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل (Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe GmbH ٢٠٠٦
) ،v. Fepco International N.V.يونيلك�س.
()12ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س .]١٩٩٦
()13ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤١حمكمة �آرنيم ،بلجيكا ١٨ ،متوز/يوليه .]٢٠٠٦
()14املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا 14 ،حزيران/يونيه .CISG-online No. 2468 = 16 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2012
()15ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٤
( ،Polimeles Protodikio Athinon)16اليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ 1389حمكمة املقاطعة يف مدريد� ،إ�سبانيا� ٢٢ ،آذار/مار�س  .]٢٠٠٧ت�شمل القواعد العامة لتكوين عقد الطرفني �أحكام اتفاقية البيع املتعلِّقة مبعنى عقد
البيع وحمتواه ،مبا يف ذلك املادة ( 8املعايري اخلا�صة بتحديد ق�صد الطرف) واملادة ( 9الأعراف والعادات امللزمة للطرفني) .ولالطِّ الع على قرارات تتناول الأعراف التجارية
والتزامات البائع مبوجب املادة  ،)1( 35انظر ق�ضيتي كالوت رقم  477ورقم [ 536املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،شباط/فرباير .]٢٠٠٣
()17ق�ضية كالوت رقم [ 574حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة 29 ،كانون الثاين/يناير .]2003
()18
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٥انظر َّ
()19
الن�ص الكامل للقرار) .لالطِّ الع على ق�ضايا �أخرى تتبع النهج امل َّتبع يف هذا القرار ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1256حمكمة اال�ستئناف يف ويلينغتون،
املرجع نف�سه( .انظر َّ
نيوزيلندا 22 ،متوز/يوليه  ،Smallmon v Transport Sales Ltd), [2012] 2 NZLR 109( ]2011الفقرة � 121إىل  ،NZCA 340 ]2011[ ،123الفقرة [� ]42إىل []48؛ املحكمة العليا
يف نيوزيلندا ٣٠ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة روتردام ،هولندا 15 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر (Eyroflam S.A. v. ٢٠٠٨
) ،P.C.C. Rotterdam B.V.نبذة ُن�شرت يف European Journal of Commercial Contract Law؛ املحكمة العليا ،النم�سا ١٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٥٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٦؛ حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي ،فرن�سا،
 ١٣ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س
الن�ص الكامل للقرار).
( ]٢٠٠٥انظر َّ
()20ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
�ضمنيا املادة �( )2( 35أي �أن ي َّتفقا على خالف تلك املعايري) هي تطبيق حم َّدد
تعاقديا على املعايري التي تنطوي عليها
()21ال�صالحية املتاحة للطرفني ب�ش�أن اخلروج
ًّ
ًّ
لل�صالحية املتاحة للطرفني يف �إطار املادة  6ب�ش�أن ‘اخلروج عن � ِّأي حكم من �أحكام [االتفاقية] �أو تعديل �آثاره’ .انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٤ ،كانون
الأول/دي�سمرب "( ]١٩٩٦ما �إذا كانت [للم�شرتي] حقوق ا َّدعائية �ضمانية على البائع – ونوع تلك احلقوق  -يتو َّقف �أ�سا�س ًا على �شروط و�أحكام ال�ضمان لدى [البائع] ،التي �أ�صبحت
الن�ص الكامل للقرار).
جزء ًا من العقد .ولتلك احلقوق �أ�سبقية على �أحكام اتفاقية البيع (املادة  6من اتفاقية البيع)")( .انظر َّ
()22
عمليا ،دون احلماية التي تو ِّفرها املادة �( )2( 35أ) – لأنها كانت م�ستعملة ،ولكن حمكمة اال�ستئناف
قررت حمكمة ابتدائية � َّأن املاكينات بيعت "على حالتها" – �أيًّ ،
َّ
اختارت عدم التعويل على هذا النهج ،وبد ًال من ذلك � َّأيدت هذا اجلزء من قرار املحكمة الأدنى لأ�سباب �أخرى .انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٨ ،كانون
الثاين/يناير  ،١٩٩٧يونيلك�س ،الذي ي�ؤ ِّكد يف اجلزء ذي ال�صلة منه قرار حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا ١٩ ،ني�سان�/أبريل .١٩٩٦
()23حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،)TeeVee Toons, Inc. v. Gerhard Schubert GmbH( ٢٠٠٦متاحة يف
الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()24ق�ضية كالوت رقم [ 1256حمكمة اال�ستئناف يف ويلينغتون ،نيوزيلندا 22 ،متوز/يوليه  ،(Smallmon v Transport Sales Ltd) [2012] 2 NZLR 109 ]2011الفقرة ،128
[ ،NZCA 340 ]2011الفقرة [.]76
()25
الن�ص الكامل للقرار) .قارن اللجنة ال�صينية
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :على
البائع التزام مبوجب املادة  )1( 35بت�سليم ب�ضائع مطابقة للمتطلبات التقنية الواردة يف العقد ،وكذلك التزام مبوجب املادة �( )1( 35أ) ب�أن ي�سلِّم ب�ضائع �صاحلة لأغرا�ضها
خم�ص�صة ،الدامنرك 10 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]2000ق َّدم م�شرتي ماكينة �إىل البائع
العادية ،وقد خرق البائع االلتزامني كليهما)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 999هيئة حتكيم َّ
موا�صفات �سيتعينَّ �أن تفي بها املنتجات التي تنتجها املاكينة ،و"�ضمن" البائع � َّأن املاكينة �ست�ؤ ِّدي وظيفتها ،ولكن البائع ملزَ م �أي�ض ًا بااللتزامات الواردة يف املادة �( )2( 35أ)
و(ب)).
()26املحكمة املحلية يف �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :ال تنطبق املادة 35
( )2من اتفاقية البيع �إ َّال �إذا مل ي�شرتط الطرفان �صراح ًة �أو �ضمن ًا الأداء الالزم املطابق لعقدهما� ،أو عندما ال يكون هذا الواجب املتمثِّل يف الأداء باملعنى الوارد يف املادة 35
( )1قد َّمت حتديده حتديد ًا كافي ًا")؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1452املحكمة العليا ،اجلمهورية الت�شيكية� ٢٩ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
ن�ص عقد الطرفني على "�سجاجيد من نوع  "ADOSمل تنطبق املادة ( )2( 35ب) ،ل َّأن الطرفني ا َّتفقا على متطلبات نوعية ال�سجاجيد) .انظر
( www.cisg.law.pace.eduحيث َّ
�أي�ض ًا حمكمة فوريل� ،إيطاليا� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ،Polimeles Protodikio Athinon
اليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٥٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٦انظر َّ
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التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٤
()27ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ]١٩٩٦؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية ،الواليات املتحدة،
 ٢٥متوز/يوليه  ،)Norfolk Southern Railway Company v. Power Source Supply, Inc.( ٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا
ق�ضية كالوت رقم [ ٦١٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٣٠ ،كانون الثاين/يناير ،(Supermicro Computer, Inc. v. Digitechnic( ]٢٠٠١
تبت يف �صحة �شرط تنازل عن ال�ضمان
حيث رف�ضت حمكمة ابتدائية يف الواليات املتحدة �سماع نزاع خا�ضع بالفعل للتقا�ضي يف فرن�سا ،ل َّأن ت�سوية امل�س�ألة �ستتط َّلب من املحكمة �أن َّ
مبوجب اتفاقية البيع.
()28املحكمة العليا يف نيو�ساوث ويلز� ،أ�سرتاليا 30 ،كانون الثاين/يناير ،(Fryer Holdings Pty Ltd (in liq) v Liaoning MEC Group Co Ltd) [2012] NSWSC 18 2012
الفقرتان [ ]19و[( ]20ت�ساوي املادة �( )2( 35أ) بال�شرط ال�ضمني للنوعية القابلة للت�سويق ،يف �إطار القانون الوطني الأ�سرتايل)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة
بن�سيلفانيا الغربية ،الواليات املتحدة ٢٥ ،متوز/يوليه  ،)Norfolk Southern Railway Company v. Power Source Supply, Inc.( ٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduت�ساوي املادة �( )2( 35أ) بال�ضمان ال�ضمني لإمكانية الت�سويق ،يف �إطار القانون الوطني للواليات املتحدة)؛ املحكمة العليا يف فيكتوريا� ،أ�سرتاليا،
 ٢٤ني�سان�/أبريل  ،)Playcorp Pty. Ltd. v. Taiyo Kogyo Limited( ٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�ساوي املادة �( )2( 35أ) بالتزامات
البائع مبوجب القانون الوطني الأ�سرتايل)؛ املحكمة العليا يف غربي �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،)Ginza Pty. Ltd. v. Vista Corporation Pty Ltd( 2003متاحة
يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�ساوي املادة �( )2( 35أ) بالتزامات البائع مبوجب القانون الوطني الأ�سرتايل)؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي
والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٨ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�ساوي املادة �( )2( 35أ)
بالتزامات البائع مبوجب القانون الوطني ال�صيني).
()29ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٤حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ١٥ ،أيار/مايو .]١٩٩٦
()30ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٠املحكمة املحلية يف ترير� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]١٩٩٥
()31حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٦يونيلك�س.
()32
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
()33حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()34حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،)TeeVee Toons, Inc. v. Gerhard Schubert GmbH( ٢٠٠٦متاحة يف
الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()35املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٥يونيلك�س.
( Hovioikeus/hovrätt)36هل�سنكي ،فنلندا� ٣١ ،أيار/مايو  ،)Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A.( ٢٠٠٤حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت
على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()37هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ٢٠٠٢ ،قرار التحكيم رقم  ،Yearbook Commercial Arbitration ،)١٠٣٧٧املج َّلد  ،31ال�صفحة .)2006( 72
()38املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 26 ،أيلول�/سبتمرب .CISG-online No. 2348 = 231 ،2012 ،Internationales Handelsrecht ،2012
ملخ�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان:
()39املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ٢٨ ،حزيران/يونيه َّ ،(Drukkerij Moderna NV v. IVA Groep BV( ٢٠٠٦
( www.cisg.law.pace.eduالتلف الطفيف للب�ضائع ال يجعلها غري �صاحلة للأغرا�ض التي ت�ستعمل فيها عادة)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،حزيران/يونيه
( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،International Court of Arbitration Bulletin ،)٨٢٤٧املجلَّد  ،11ال�صفحة ( )2000( 53املواد الكيميائية الدقيقة التبلور التي ت�ص َّلبت ولكن
ميكن ب�سهولة �أن يعاد حتويلها �إىل بلورات ،لي�ست غري مطابقة للعقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٢املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٢١ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨ال�سطر
الن�ص للفهم ،ال يجعل فهر�س املعر�ض الفني غري مطابق)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤١حمكمة العدل العليا يف �أونتاريو،
الن�ص ،وال يخ ُّل بقابلية ِّ
الواحد املو�ضوع يف مكان خط�أ من ِّ
كندا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]1999ال�شحنات املحتوية على ن�سبة قليلة من م�صبوبات �إطارات ال�صور املعيبة لي�ست غري مطابقة للعقد حيث �أ�شارت الأد َّلة �إىل � َّأن ال�شحنات املر�سلة
الن�ص الكامل للقرار).
من � ِّأي مو ِّرد كانت �ست�شمل بع�ض امل�صبوبات املعيبة) (انظر َّ
()40املحكمة املحلية يف كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()41حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا 19 ،حزيران/يونيه .CISG-online No. 2461 = 191 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2013
()42
تلبي تو ّقعات
املحكمة املحلية يف كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�ضائع ِّ
امل�ستعمل املتو�سط)؛ املحكمة العليا يف غربي �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،)Ginza Pty. Ltd. v. Vista Corporation Pty. Ltd.( ٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :معيار القابلية للت�سويق)؛ معهد التحكيم الهولندي ،هولندا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٢قرار التحكيم رقم  ،)٢٣١٩يونيلك�س (النوعية
الن�ص الكامل للقرار) (� َّإما نوعية متو�سطة
املعقولة ولي�س النوعية املتو�سطة �أو القابلة للت�سويق)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٥انظر َّ
جمرد نوعية قابلة للت�سويق).
�أو نوعية قابلة للت�سويق)؛ املحكمة املحلية يف برلني� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٤يونيلك�س (نوعية متو�سطة ،ولي�س َّ
()43ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٥انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ 1097اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل،
جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣ ،حزيران/يونيه  ،]٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كون الب�ضائع غري قابلة للبيع ،ولو ب�سعر
خمف�ضُ ،يثبت خمالفة املادة �( )2( 35أ))؛ املحكمة التجارية يف مي�شيلني ،بلجيكا ١٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢يونيلك�س (املادة �( )2( 35أ) تقت�ضي �أن تكون الب�ضائع �صاحلة
للبيع).
()44
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س .]٢٠٠٥
()45ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س "( ]١٩٩٥بب�ساطة ال ميكن �إلزام بائع �أجنبي ب�أن يعلم �أحكام القانون العام و�/أو املمار�سات الإدارية،
يعول مبعقولية على توافر ذلك العلم لدى البائع ،بل بالأحرى ميكن �أن ُيتو َّقع من
التي ال ت�سهل ا�ستبانتها ،يف البلد الذي يقوم بالت�صدير �إليه ،و  ...لذلك ال ميكن للم�شرتي �أن ِّ
يحدده هو ،ولذلك ميكن �أن ُيتو َّقع منه �أن يبلِّغ البائع وفق ًا لذلك")� .أثارت املحكمة م�س�ألة
امل�شرتي �أن يكون لديه هذا العلم بالظروف ال�سائدة يف بلده �أو يف مكان املق�صد ،الذي ِّ
الن�ص الكامل للقرار) .لالطِّ الع على ق�ضايا �أخرى
(انظر
أ)
�
(
()2
35
للمادة
ممتثلة
ما �إذا كان يجب �أن تفي الب�ضائع باملعايري املعتمدة يف الوالية الق�ضائية للبائع لكي تكون
َّ
تتبع نهج هذا القرار ،انظر املحكمة العليا يف نيوزيلندا ٣٠ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة روتردام ،هولندا ١٥ ،ت�شرين
الأول�/أكتوبر  ،)Eyroflam S.A. v. P.C.C. Rotterdam B.V.( ٢٠٠٨نبذة ُن�شرت يف European Journal of Commercial Contract Law؛ املحكمة العليا ،النم�سا ١٩ ،ني�سان/
�أبريل  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٥٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٦؛
حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي ،فرن�سا ١٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٧٧٤
الن�ص الكامل للقرار).
[املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٥انظر َّ
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()46املرجع نف�سه .قارن ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٣املحكمة املحلية يف دارم�شتات� ،أملانيا� ٩ ،أيار/مايو  ،]2000حيث ا�شتكى م�شرتي �أجهزة ت�سجيل فيديو �سوي�سري من � َّأن
خ�صي�ص ًا لل�سوق
احلجة ل َّأن ِّ
امل�سجالت مل تنتج ِّ
البائع الأملاين َّورد كتيبات الإر�شادات باللغة الأملانية وحدها ولي�س باللغات الأخرى املتح َّدث بها يف �سوي�سرا .ورف�ضت املحكمة هذه َّ
ن�صا ب�أن تكون الكتيبات بلغات� أخرى.
ال�سوي�سرية ومل يدرج امل�شرتي ًّ
()47
قررت املحكمة العليا الأملانية � َّأن ال�شمع مل
يف قرار الحق يتع َّلق ب�شمع النبيذ الذي �أخفق يف حماية �شجريات العنب التي �أجريت عملية تطعيمها با�ستخدام ذلك ال�شمعَّ ،
طبقها الطرفان كالهما  ."...ق�ضية كالوت رقم ٢٧٢
ي�ستوف متطلبات املادة �( )2( 35أ) لأنه "مل ي�ستوف املعايري ال�صناعية—التي كان الطرفان كالهما على علم بها والتي َّ
الن�ص الكامل للقرار).
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٨انظر َّ
()48خل�صت �إحدى املحاكم �إىل �أنه ،يف الظروف التالية ،وافق بائع فلفل �إ�سباين على �أن تكون الب�ضائع مطابقة لقوانني �سالمة الأغذية الأملانية :كانت للبائع عالقة جتارية
ي�صدر بانتظام �إىل �أملانيا؛ ويف االت�صال ال�سابق مع امل�شرتي ،وافق البائع على �إجراءات خا�صة ل�ضمان االمتثال لقوانني �سالمة
طويلة الأمد مع امل�شرتي الأملاين؛ وكان البائع ِّ
الأغذية الأملانية؛ املحكمة املحلية يف �إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س .وا�ست�شهدت املحكمة باملادة  )1( 35فخل�صت �إىل � َّأن منتجات الفلفل املحتوية على
احتج (على �أ�سا�س
�أوك�سيد الإيثيلني مب�ستويات تتجاوز امل�ستويات التي ت�سمح بها قوانني �سالمة الأغذية الأملانية لي�ست مطابقة للعقد؛ ولذلك حكمت ل�صالح امل�شرتي ،الذي َّ
املادة �( )2( 35أ) افرتا�ضاً) ب� َّأن منتجات الفلفل "مل تكن �صاحلة للأغرا�ض التي ت�ستخدم فيها الب�ضائع عادة ولي�ست �صاحلة للبيع يف �أملانيا".
()49ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٨حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة لويزيانا ال�شرقية ،الواليات املتحدة� ١٧ ،أيار/مايو .]١٩٩٩
()50ق�ضية كالوت رقم [ 1256حمكمة اال�ستئناف يف ويلينغتون ،نيوزيلندا 22 ،متوز/يوليه (Smallmon v Transport Sales Ltd), [2012] 2 NZLR 109 at 125- ]2011
]126, [2011] NZCA 340 at [62]-[64؛ املحكمة العليا يف نيوزيلندا ٣٠ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()51ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٢حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ١٣ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٥
()52حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة ٣ ،ني�سان�/أبريل (Miami Valley Paper, LLC v. Lebbing Engineering & Consulting ٢٠٠٩
معينة" مبوجب القانون الوطني
) ،GmbHمتاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�ساوي املادة ( )2( 35ب) بـ "ال�ضمان ال�ضمني لل�صالحية لأغرا�ض َّ
للبيع يف الواليات املتحدة)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية ،الواليات املتحدة ٢٥ ،متوز/يوليه (Norfolk Southern Railway Company v. Power ٢٠٠٨
معينة" مبوجب
) ،Source Supply, Inc.متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�ساوي املادة ( )2( 35ب) بـ "ال�ضمان ال�ضمني لل�صالحية لأغرا�ض َّ
القانون الوطني للبيع يف الواليات املتحدة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٢املحكمة العليا لكولومبيا الربيطانية ،كندا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٣ت�ساوي املادة ( )2( 35ب) بـ "ال�ضمان
القانوين لل�صالحية" مبوجب القانون الوطني للبيع يف كندا)؛ املحكمة العليا يف فيكتوريا� ،أ�سرتاليا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ،)Playcorp Pty. Ltd. v Taiyo Kogyo Limited( ٢٠٠٣
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�ساوي املادة ( )2( 35ب) بالتزامات البائع مبوجب القانون الوطني الأ�سرتايل)؛ املحكمة العليا يف غربي �أ�سرتاليا،
�أ�سرتاليا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،)Ginza Pty Ltd. v. Vista Corporation Pty. Ltd( ٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�ساوي املادة )2( 35
(ب) بالتزامات البائع مبوجب القانون الوطني الأ�سرتايل).
()53حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،)TeeVee Toons, Inc. v. Gerhard Schubert GmbH( ٢٠٠٦متاحة يف
الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()54ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٢املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]٢٠٠٢
()55ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٢املحكمة العليا لكولومبيا الربيطانية ،كندا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠٣
()56ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٢حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الرابعة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،حزيران/يونيه .]٢٠٠٢
()57املحكمة االبتدائية يف هل�سنكي ،فنلندا ١١ ،حزيران/يونيه � ،١٩٩٥أ َّكدتها حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي ،فنلندا ٣٠ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا حمكمة بو�ستو �أر�سيزيو� ،إيطاليا ١٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ُ ،٢٠٠١ن�شرت يف Rivista di Diritto Internazionale
 ،١٥٥-١٥٠ ،٢٠٠٣ ،Privato e Processualeمتاحة �أي�ض ًا يف يونيلك�س.
()58املحكمة العليا ،النم�سا ١٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()59املحكمة املحلية يف كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()60ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩٢حمكمة اال�ستئناف يف ليون ،فرن�سا ١٨ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٣
()61حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()62غرفة التحكيم يف باري�س ،فرن�سا ،٢٠٠٧ ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()63ق�ضية كالوت رقم [ ٥٥٥حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٤
()64
تو�صلت �إىل هذا
املحكمة العليا يف نيوزيلندا ،نيوزيلندا ٣٠ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان . www.cisg.law.pace.edu :الحظت املحكمة �أنها َّ
يتحمل
يتحمل عبء الإثبات ب�ش�أن عن�صر التعويل الوارد يف املادة ( )2( 35ب) ،لأنها ر�أت � َّأن املرجعيات مت�ضاربة ب�ش�أن الطرف الذي َّ
اال�ستنتاج دون اعتبار مل�س�ألة الطرف الذي َّ
ذلك العبء.
()65املحكمة املحلية يف كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()66ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س  .]١٩٩٥لالطِّ الع على ق�ضايا �أخرى تتبع نهج هذا القرار ،انظر املحكمة العليا يف نيوزيلندا ،نيوزيلندا،
 ٣٠متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة روتردام ،هولندا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر (Eyroflam S.A. v. P.C.C. ٢٠٠٨
) ،Rotterdam B.V.خال�صة ُن�شرت يف European Journal of Commercial Contract Law؛ املحكمة العليا ،النم�سا ١٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٥٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٦؛ حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي ،فرن�سا،
 ١٣ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢ ،آذار/
الن�ص الكامل للقرار).
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حمكمة
[
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رقم
()67ق�ضية كالوت
مو�ضح يف ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية،
َّ
�أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س .]١٩٩٥
()68حمكمة منطقة لوغانو� ،سوي�سرا ١٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()69
زود البائع
حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي ،فرن�سا ١٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حيث َّ
بعينة للعبة خا�صة بالأطفال ال�صغار وت�شتمل على و�صف لها ب�أنها م�أمونة لهم ،جرت خمالفة املادة ( )2( 30ج) عندما مل ت�ستوف الب�ضائع امل�س َّلمة مقت�ضيات لوائح
امل�شرتي ِّ
ال�سالمة)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،)TeeVee Toons, Inc. v. Gerhard Schubert GmbH( ٢٠٠٦متاحة يف
الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :خالف ًا لنموذج يعمل بطريقة �سليمة عر�ضه البائع ،تعطَّ لت املاكينات التي �س َّلمها البائع ومل تنتج املنتجات مبوثوقية و�سرعة)؛
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

لعينة ق َّدمها
(تقرر � َّأن الب�ضائع (�أحذية) مل تكن مطابقة ِّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير ِّ ]١٩٩٤
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية)،
البائع ،ولكن مل يثبت � َّأن عدم املطابقة ي�شكِّل خمالفة جوهرية) (انظر َّ
مبكيفات هواء �س َّلمها البائع مل تكن مطابقة ل�شروط العقد ،و� َّأن عدم املطابقة هذا ي�شكِّل خمالفة
خا�صة
(تقرر � َّأن �أجهزة �ضغط
ِّ
الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب ِّ ]١٩٩٥
عينة جهاز �ضغط و َّفرتها روتورك�س و�إىل موا�صفات مكتوبة ب�ش�أن القدرة التربيدية
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...
وا�ستهالك الكهرباء  ...وقد وافق رئي�س روتورك�س
َّ
َّ
ِّ
َّ
َّ
الكامل للقرار).
()70املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ١٩ ،ني�سان�/أبريل  ،(Brugen Deuren BVBA v. Top Deuren VOF( ٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()71حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٤يونيلك�س.
ملخ�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :و َّفر امل�شرتي للبائع/الطابع
()72املحكمة التجارية ،بلجيكا� ١٤ ،أيلول�/سبتمرب َّ ،٢٠٠٥
منوذجيا وطلب و�سائط مطبوعة مطابقة له)؛ حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
م�ستند ًا
ًّ
بعينة �أنتجها �صانع �آخر)؛ ق�ضية كالوت
البائع
بتزويد
وذلك
املراتب،
يف
�ست�ستخدم
التي
املواد
يف
الالزمة
رز
د
ال
انزالق
مقاومة
امل�شرتي
د
د
(ح
www.cisg.law.pace.edu
َّ
ُّ
ِّ
الن�ص الكامل للقرار).
رقم [ ١٧٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا ٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٥انظر َّ
()73ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
قررت املحكمة � َّأن عمليات الت�سليم ال�سابقة من البائع �إىل امل�شرتي ،التي ا�شتمل بع�ضها على �أنواع خمتلفة من الب�ضائع والتي مل تتلف الب�ضائع خاللها،
َّ .www.cisg.law.pace.edu
�ضمنيا ب�ش�أن تعبئة الب�ضائع.
ال ت�شكِّل اتفاق ًا
ًّ
()74
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٢حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ١٣ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٥انظر َّ
()75ق�ضية كالوت رقم [ 1193جلنة حماية التجارة اخلارجية املك�سيكية (كومربوميك�س) ،املك�سيك ٢٩ ،ني�سان�/أبريل (Conservas La Costella S.A. de C.V. v. ]١٩٩٦
) ،Lanín San Luis S.A. & Agroindustrial Santa Adela S.A.يونيلك�س .القرار اخلا�ص بكومربوميك�س مل ي�ست�شهد باملادة ( )2( 35د) من اتفاقية البيع حتديدا.
()76ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()77ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٦
()78غرفة التحكيم يف باري�س ،فرن�سا ،٢٠٠٧ ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال تقع على البائع م�س�ؤولية مبوجب املادة  35من اتفاقية البيع ل َّأن
امل�شرتي كان يعرف النوعية غري القيا�سية للحمولة وكان ميكن �أن يعرف حالة احلمولة ب�إجراء عمليات تفتي�ش).
()79ق�ضية كالوت رقم [ 1132املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا (املحكمة الكلية) �سجل منطقة فيكتوريا 20 ،ني�سان�/أبريل (Castel Electronics Pty Ltd v Toshiba ]2011
 ،Singapore Pte Ltd), [2011] FCAFC 55الفقرة [.]311
()80تعليق الأمانة على املادة (التي كان رقمها حينئذ)  33من االتفاقية ،ال�صفحة  ،90الفقرة .١٤
()81ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()82
جرار الت�سوية (البلدوزر) ،ا َّتفق الطرفان على �أن ي�ستبدل
ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٩حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  .]١٩٩٧بعد �أن ف َّت�ش البائع َّ
الن�ص الكامل للقرار).
البائع ثالث قطع معيبة حم َّددة .وا�ستبدل البائع القطع قبل ت�سليم املاكينة ،ولكن امل�شرتي ا�شتكى من عيوب �أخرى (انظر َّ
()83
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٦حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٩ ،حزيران/يونيه ( ]1998انظر َّ
()84انظر ،مثالً ،حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة ٣ ،ني�سان�/أبريل (Miami Valley Paper LLC v. Lebbing Engineering & ٢٠٠٩
) ،Consulting GmbHمتاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ق َّدم امل�شرتي �أد َّلة كافية على �أنه كان ال يعلم عدم املطابقة عند �إبرام العقد).
()85ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س .]١٩٩٦
()86انظر املحكمة العليا ،نيوزيلندا ،نيوزيلندا ٣٠ ،متوز/يوليه  ،)RJ & AM Smallmon v. Transport Sales Limited and Grant Alan Miller( ٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت
يتحمل عبء الإثبات فيما يتع َّلق مبطابقة الب�ضائع).
على العنوانِّ www.cisg.law.pace.edu :
(تقرر وجود "ت�ضارب بني املرجعيات ب�ش�أن االتفاقية" حول الطرف الذي َّ
()87حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ١٢ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة
ال�شعبية العالية يف مقاطعة �شاندونغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٧ ،حزيران/يونيه (Norway Royal Supreme Seafoods v. Rizhao Jixiang Ocean Food Co. and ٢٠٠٥
) ،China Rizhao Shanfu Food Co.ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٦ ،ت�شرين الأول/
�أكتوبر  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.law.kuleuven.be :
()88ق�ضية كالوت رقم [ 1509حمكمة النق�ض ،فرن�سا� 26 ،آذار/مار�س ]2013؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة وا�شنطن الغربية ،الواليات املتحدة ٣ ،ني�سان�/أبريل ٢٠٠٩
) ،(Barbara Berry S.A. de C.V. v. Ken M Spooner Farms, Inc.متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم Juzgado de[ 1129
� ،Primera Instancia e Instrucción, no. 5 de La Lagunaإ�سبانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٧؛ معهد حتكيم غرفة جتارة �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،ني�سان�/أبريل ،٢٠٠٧
يونيلك�س؛ حمكمة اال�ستئناف يف روان ،فرن�سا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،(Société Agrico v. Société SIAC( ٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
� ،www.cisg.law.pace.eduأ َّكدتها ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٨حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ،١٦ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٨؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ١٩ ،ني�سان�/أبريل ٢٠٠٦
( ،(Brugen Deuren BVBA v. Top Deuren VOFمتاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  Hovioikeus/hovrättهل�سنكي ،فنلندا� ٣١ ،أيار/مايو ٢٠٠٤
( ،)Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A.متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()89حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة ال�سابعة) ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،أيار/مايو ،)Chicago Prime Packerss, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢٠٠٥
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ١٢ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ غرفة التحكيم يف باري�س ،فرن�سا( ٢٠٠٧ ،قرار التحكيم رقم  ،)٩٩٢٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم � .])٦٦٥٣س َّلمت حمكمة �سوي�سرية بالر�أي الذي مفاده � َّأن عبء �إثبات عدم
يتحمل عبء الإثبات) .ق�ضية كالوت
املطابقة ينبغي �أن ُيدعم بتطبيق القانون الوطني ،ولكنها مل تعتمد هذا النهج �أو ترف�ضه ،ل َّأن الر�أي املناق�ض ي�ؤ ِّدي �إىل نف�س النتيجة (امل�شرتي َّ
رقم [ ٢٥٣حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٨
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()90
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ٨٨٥
كالرزروهي� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ]٢٠٠٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
[املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ( ]2000حتتوي على مناق�شة م�ستفي�ضة
للم�س�ألة) وبنف�س املفاد ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩٧املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٩ ،أيلول�/سبتمرب  .]١٩٩٣الحظت �إحدى املحاكم الر�أي الذي مفاده � َّأن
يتحمل عبء
االتفاقية حتتوي على مبد�أ عام ي�سند عبء الإثبات �إىل امل�شرتي ،ولكنها مل تعتمد هذا النهج �أو ترف�ضه ،ل َّأن الر�أي املناق�ض ي�ؤ ِّدي �إىل نف�س النتيجة (امل�شرتي َّ
الإثبات) .ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٣حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٨؛ انظر �أي�ض ًا معهد التحكيم الهولندي ،هولندا ١٥ ،ت�شرين
�ضمنيا الر�أي الذي مفاده � َّأن اتفاقية البيع ت�سند عبء
الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٢قرار التحكيم رقم  ،)٢٣١٩يونيلك�س .يبدو � َّأن ع َّدة قرارات ،دون �أن تناق�ش امل�س�ألة �صراحة ،اعتمدت
ًّ
�إثبات عدم املطابقة �إىل امل�شرتي .انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ١ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٤مل يثبت امل�شرتي �أنَ الب�ضائع غري
مطابقة ل�شروط العقد)؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا� ٢٥ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٤يونيلك�س (مل يثبت امل�شرتي � َّأن الب�ضائع غري مطابقة ل�شروط العقد) .انظر �أي�ض ًا النبذة
ب�ش�أن املادة  ،٤الفقرة .٤
()91ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ]٢٠٠٣مبا � َّأن هذا النهج ميكن �أن ي�ؤ ِّدي �إىل �إلقاء عبء الإثبات على عاتق الطرفني
كليهما� ،أ�شارت املحكمة �إىل � َّأن هذا العبء ينبغي �أن ُي�سند يف نهاية املطاف على �أ�سا�س مبادئ "�سهولة الو�صول �إىل الدليل" ( ،)proof proximityبحيث ُي�سند عبء �إثبات عدم
املطابقة �إىل امل�شرتي الذي تل َّقى الب�ضائع وتولىَّ ال�سيطرة عليها.
()92
الن�ص الكامل للقرار)؛  Hovioikeus/hovrättهل�سنكي ،فنلندا� ٣١ ،أيار/
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٧انظر َّ
مايو  ،)Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A.( ٢٠٠٤حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ( ٨٩١املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ،٢٠٠٤
رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
يونيلك�س)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٣؛ املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل ،هولندا� ٢١ ،أيار/مايو (Remeha B.V. ٢٠٠٣
) ،v. Keramab N.V.متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت
على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()93ق�ضية كالوت رقم [ 1596حمكمة اال�ستئناف يف نان�سي ،فرن�سا 6 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]2013؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٠حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا،
الن�ص الكامل للقرار)؛  Hovioikeus/hovrättهل�سنكي ،فنلندا� ٣١ ،أيار/مايو (Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals ٢٠٠٤
 ١حزيران/يونيه ( ٢٠٠٤انظر َّ
) ،S.A.حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٥انظر
يتحمل البائع عبء �إثبات �أنه لي�س م�س�ؤو ًال
َّ
قررت �إحدى املحاكم �أنه ،بالنظر �إىل �أنه َّمت �إثبات �أن وحدة تربيد تعطَّ لت بعد وقت ق�صري من ت�شغيلها لأول مرةَّ ،
الن�ص الكامل للقرار)َّ .
عن العيب .ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٤حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ١٥ ،أيار/مايو .]١٩٩٦
()94حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية
يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]١٩٩٨انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٦حمكمة مقاطعة كورونيا� ،إ�سبانيا ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٢تقول � َّإن
تو�ضح �أ�سباب هذا القول) .قارن  ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥
يتحمل عبء �إثبات عدم مطابقة الب�ضائع امل�س َّلمة ،ولكن ال ِّ
امل�شرتي َّ
حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان�"( www.cisg.law.pace.edu :إذا ن�ش�أت م�س�ألة عدم مطابقة بعد �أن ت�س َّلم امل�شرتي الب�ضائع (املادة ( 60ب) من اتفاقية
البيع) ،يكون امل�شرتي هو الذي يجب �أن يثبت � َّأن الب�ضائع مل تكن مطابقة ل�شروط العقد يف وقت انتقال التبعة (املادة  )1( 36واملواد  69-67من اتفاقية البيع) .ومع ذلك ف�إذا
ووجه �إخطار ًا
فح�ص امل�شرتي الب�ضائع ،بعد ت�سلُّمها ،يف غ�ضون فرتة ق�صرية بالقدر املمكن ًّ
عمليا يف �ضوء الظروف (املادة  )1( 38من اتفاقية البيع) واكت�شف عدم املطابقة [ َّ
يتحمل عبء �إثباتها ،فعندئذ ينتقل عبء الإثبات ويتعينَّ على البائع �أن يثبت � َّأن الب�ضائع كانت يف وقت انتقال التبعة مطابقة
�إىل البائع] ِّ
حمدد ًا طبيعة عدم املطابقة ،وهذه وقائع َّ
ل�شروط عقد البيع").
()95املحكمة العليا يف نيوزيلندا ،نيوزيلندا ٣٠ ،متوز/يوليه  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()96ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()97ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٦حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٢١ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٨٠حمكمة اال�ستئناف يف
الواليات املتحدة (الدائرة الرابعة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،حزيران/يونيه .]٢٠٠٢
()98ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٩حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� ٢٧ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٦ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()99انظر ،مثالً ،حمكمة اال�ستئناف يف مدينة بازل� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()100حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()101
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٠املحكمة املحلية يف ترير� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٥انظر َّ
()102ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٤حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا � ١٥أيار/مايو .]١٩٩٦
()103املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم ،هولندا ٢٨ ،حزيران/يونيه  ،)Silicon Biomedical Instruments B.V. v. Erich Jaeger GmbH( ٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٢٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()104حمكمة �آرنهيم ،هولندا ٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،(Arens Sondermachinen GmbH v. Smit Draad/Draad Nijmegen B.V.( 2008خال�صة متاحة يف European
Journal of Commercial Contract Law؛ اللجنة ال�صينية للتحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٨ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا يف ت�سوغ� ،سوي�سرا ٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛  Hovioikeus/hovrättهل�سنكي ،فنلندا� ٣١ ،أيار/مايو  ،)Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A.( ٢٠٠٤حتليل حتريري بالإنكليزية
الن�ص الكامل للقرار).
متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٠حمكمة منطقة بادن-بادن� ،أملانيا� ١٤ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩١انظر َّ
لكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه  ]2000حيث رف�ضت املحكمة ر�أي خبري عر�ضه البائع لأنه مبوجب قانون الإجراءات املدنية
عينت فيها املحاكم خرباء لتقييم مطابقة الب�ضائع ،انظر،
الإيطايل ال ميكن �أن ِّ
يقدم هذا الر�أي �إ َّال خبري ِّ
الن�ص الكامل للقرار) .لالطِّ الع على ق�ضايا َّ
تعينه املحكمة (انظر َّ
يف جملة ق�ضايا ،حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٠ ،أيار/مايو  ،)N.V. Maes Roger v. N.V. Kapa Reynolds( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
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حت�صلت على ر�أي خبري من
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٥تفيد ب� َّأن حمكمة املو�ضوع َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/
�سلطات ال�صحة العامة ب�ش�أن م�ستوى مادة الكادميوم يف حيوان بلح البحر) (انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية ،كورتريك ،بلجيكا ٦ ،ت�شرين الأول/
مار�س ( ]١٩٩٩ر�أي خبري مفاده � َّأن تلف �شجريات العنب َّ
ت�سبب فيه �شمع العنب املعيب) (انظر َّ
للبت يف مطابقة الغزْ ل)؛ املحكمة التجارية ،كورتريك ،بلجيكا ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
�أكتوبر  ،١٩٩٧يونيلك�س (تعيني خبري ق�ضائي ِّ
.www.law.kuleuven.be
()105معهد حتكيم غرفة جتارة �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٧يونيلك�س.
()106حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي ،فنلندا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.utu.fi :
()107
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]1998انظر َّ
()108
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤١حمكمة العدل العليا يف �أونتاريو ،كندا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]1999انظر َّ
()109
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٠حمكمة منطقة بادن-بادن� ،أملانيا� ١٤ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩١انظر َّ
()110
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٢املحكمة العليا� ،إ�سبانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٨انظر َّ
()111ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨١حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ١٤ ،حزيران/يونيه � ،]٢٠٠١أ َّكدتها عند اال�ستئناف ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩٤حمكمة النق�ض ،فرن�سا،
(تن�ص على � َّأن امل�شرتي مل يثبت مبا يكفي � َّأن البائع �س َّلم
� ٢٤أيلول�/سبتمرب  .]٢٠٠٣قارن ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٦حمكمة مقاطعة كورونيا� ،إ�سبانيا ٢١ ،حزيران/يونيه ]٢٠٠٢
ُّ
ب�ضائع غري مطابقة يف حني �أُفيد من عملية تفتي�ش �سابقة لل�شحن ب� َّأن الب�ضائع كانت مطابقة).
()112
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٧املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٩ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٣انظر َّ
()113ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٥حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا� ١٨ ،آذار/مار�س ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٤حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا� ٤ ،آذار/مار�س
]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٣حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا ١٣ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]١٩٩٥انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٢ ،كانون الثاين/يناير
يحدد
 ،(B.V.B.A. I.T.M. v. S.A. Montanier( ٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�ؤ ِّكد � َّأن ا�ستخدام الطرفني للإنكوترمز ال ِّ
تقرر � َّأن �أداء ذلك
بطريقة مبا�شرة مكان �أداء التزام البائع بت�سليم الب�ضائع وفق ًا للمادة  35لأغرا�ض الوالية الق�ضائية مبوجب املادة  )1( 5من اتفاقية بروك�سل ،ولكن مع ذلك ِّ
يتم يف املكان الذي تنتقل فيه تبعة فقدان الب�ضائع من البائع �إىل امل�شرتي – وهذه م�س�ألة حتكمها الإنكوترمز التي ات َّفق عليها الطرفان) .لالطِّ الع على مناق�شة للوالية
االلتزام ُّ
الق�ضائية ،انظر املحكمة العليا يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
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املادة 36
(ُ )1ي�س�أَل
وجد وقتَ
البائع ،وفق ًا ل�شروط العقد و�أحكام هذه االتفاقية ،عن كلِّ َعيب يف املطا َبقة ُي َ
ُ
انتقال التبعة �إىل امل�شرتي ،و�إن مل يظهر هذا ال َعيب �إ َّال يف وقت الحق.
البائع عن كلِّ َعيب يف املطا َبقة يحدث بعد الوقت امل�شار �إليه يف الفقرة ال�سابقة،
( )2وكذلك ُي�س�أَل ُ
معينة
و ُي َ
ن�سب �إىل عدم تنفيذ � ٍّأي من التزاماته ،مبا يف ذلك الإخالل ب� ِّأي �ضمان َيق�ضي ببقاء الب�ضائع خالل مدة َّ
�صاحلة لال�ستعمال العادي �أو لال�ستعمال اخلا�ص� ،أو حمتفظة ب�صفاتها �أو بخ�صائ�صها.

نظرة جمملة
يتحمل البائع امل�س�ؤولية
 -1تتناول املادة  36الوقت الذي ال ب َّد ،لكي َّ
()1
عن عدم مطابقة الب�ضائع� ،أن يكون عدم املطابقة قد ن�ش�أ فيه.
وتن�ص
ُّ
يتحمل م�س�ؤولية � ِّأي
املادة  )1( 36على قاعدة عامة مفادها � َّأن البائع َّ
عدم مطابقة يكون موجود ًا يف وقت انتقال التبعة عن هالك الب�ضائع
()2
�إىل امل�شرتي.
وتو�سع املادة  )2( 36نطاق م�س�ؤولية البائع يف ظروف
ِّ
بالن�ص على � َّأن البائع م�س�ؤول عن عدم املطابقة الذي يحدث
معينة
ِّ
َّ
حتى بعد انتقال التبعة �إذا كان عدم املطابقة ناجم ًا عن �إخالل البائع
بالتزاماته ،مبا يف ذلك �إخالله ب�ضمان الأداء يف امل�ستقبل �أو �ضمان نوعية
وتو�ضح ع َّدة قرارات مفعول فقرتي املادة  .36فقد رف�ض
الب�ضائعِّ )3(.
ي�سدد ثمنها عندما
متجر لبيع الأزهار ا�شرتى نباتات زهرة الربيع �أن ِّ
ا�شتكى زبائنه من � َّأن هذه النباتات مل تزهر طوال ف�صل ال�صيف كما كان
حق البائع يف الثمن ،لل�سببني التاليني:
متو َّقعاً ،و�أ َّكدت حمكمة ا�ستئناف َّ
( )1مل ُيثبت امل�شرتي ،عم ًال باملادة َّ � ،)1( 36أن النباتات كانت معيبة
عند انتقال التبعة �إليه ،و( )2مل ُيثبت امل�شرتي � َّأن البائع كان قد �ضمن
بقاء الب�ضائع �صاحلة يف امل�ستقبل ،مبقت�ضى املادة  )4(.)2( 36وخل�صت
حمكمة �أخرى �إىل � َّأن البائع غري م�س�ؤول مبوجب املادة  )1( 36عن ال�ضرر
الذي حلق ب�صناديق البيتزا �أثناء �شحنها بوا�سطة الناقل ،ل َّأن التبعة عن
الهالك كانت قد انتقلت �إىل امل�شرتي عندما ُ�سلِّمت الب�ضائع �إىل الناقل
الأول؛ وال تغيرِّ املادة  )2( 36النتيجة ،ل َّأن ال�ضرر مل يكن ناجم ًا عن � ِّأي
()5
تقيد
�إخالل من جانب البائع .وحيث �صدرت قبل تكوين العقد لوائح ِّ
قررت حمكمة � َّأن البائع لي�س
قدرة امل�شرتي على ا�سترياد حلم اخلنـزيرَّ ،
م�س�ؤو ًال عن تلك اللوائح �إ َّال �إذا كانت اللوائح موجودة عند انتقال التبعة
(كما هو من�صو�ص عليه يف املادة � ))1( 36أو� إذا كان البائع قد �أ�صدر
()6
�ضمان ًا حم َّدد ًا كما هو من�صو�ص عليه يف املادة .)2( 36

املادة  - )1( 36نظرة جمملة
تن�ص املادة  )1( 36على � َّأن البائع م�س�ؤول "وفق ًا ل�شروط العقد
-2
ُّ
و�أحكام هذه االتفاقية عن كل عيب يف املطابقة يوجد وقت انتقال التبعة
لتقرر الوقت واملكان
�إىل امل�شرتي" .وقد ا�ستظهرت حماكم باملادة ِّ )1( 36
اللذين يتح َّدد فيهما ما �إذا كانت الب�ضائع غري مطابقة مبوجب املادة 35
من اتفاقية البيع )7(.ويتع َّزز مبد�أ م�س�ؤولية البائع عن العيوب املوجودة

قبل انتقال التبعة بالعبارة الأخرية من املادة  ،)1( 36التي ت�ؤ ِّكد � َّأن البائع
م�س�ؤول "و�إن مل يظهر هذا العيب �إ َّال يف [وقت انتقال التبعة �إىل امل�شرتي]".
وبالتايل ف� َّإن الأمر احلا�سم الأهمية يف القاعدة الواردة يف املادة )1( 36
هو وقت حدوث عدم املطابقة ولي�س الوقت الذي اك ُت�شف فيه (�أو كان
()8
ينبغي �أن ُيكت�شف فيه) عدم املطابقة.
وثمة قرار من �إحدى املحاكم
َّ
()9
يو�ضح املفعول العام للمادة .)1( 36
يتع َّلق ببيع حبوب كاكاو من غانا ِّ
ن�ص العقد على �أن تنتقل التبعة �إىل امل�شرتي عند ت�سليم الب�ضائع
فقد َّ
�إىل �أول ناقل .كما كان يق�ضي ب�أن يقوم البائع ،قبل �شحن الب�ضائع،
بتقدمي �شهادة �صادرة من هيئة اختبار م�ستقلة ت�ؤ ِّكد � َّأن احلبوب ت�ستوفي
معينة من حيث النوعية .وقامت الهيئة امل�ستقلة بفح�ص
موا�صفات َّ
الب�ضائع قبل حوايل ثالثة �أ�سابيع من تاريخ تغليفها من �أجل ال�شحن،
و�أ�صدرت ال�شهادة املطلوبة .غري �أنه لدى و�صول الب�ضائع ك�شف الفح�ص
الذي قام به امل�شرتي بنف�سه � َّأن نوعية حبوب الكاكاو كانت دون امل�ستوى
ن�ص عليه العقد .وقالت املحكمة � َّإن البائع يكون م�س�ؤو ًال عن عدم
الذي َّ
املطابقة يف حاالت ثالث� )1( :إذا كانت �شهادة النوعية ال�صادرة قبل
ال�شحن عن الهيئة امل�ستقلة خاطئة ،وبالتايل كانت الب�ضائع غري مطابقة
يف وقت تفتي�شها؛ �أو (� )2إذا حدث تدهور نوعية الب�ضائع خالل الأ�سابيع
الثالثة التي تف�صل ما بني املعاينة وال�شحن؛ �أو (� )3إذا كانت العيوب
موجودة على نحو �آخر عند �شحن الب�ضائع ولكن مل يكن من �ش�أنها �أن
تظهر �إ َّال بعد ت�سليمها �إىل امل�شرتي.

م�س�ؤولية البائع عن العيوب املوجودة
يف وقت انتقال التبعة
�  -3أ َّكدت ع َّدة قرارات املبد�أ الأ�سا�سي الذي ت�ستند �إليه املادة
 ،)1( 36وهو � َّأن البائع م�س�ؤول عن عدم املطابقة الذي يكون موجود ًا
()10
تذرعت �أي�ض ًا ع َّدة
يف وقت انتقال التبعة �إىل امل�شرتي .ويف املقابلَّ ،
قرارات مببد�أ � َّأن البائع غري م�س�ؤول عادة عن عدم املطابقة الذي
ت�ضمن عقد لبيع
يظهر بعد انتقال التبعة .فعلى �سبيل املثال ،حيث َّ
فطر جم َّفف �شرط "الثمن و�أجرة النقل" ( ،)C&Fوتدهورت حالة
الفطر �أثناء ال�شحن ،ارت�أت �إحدى املحاكم � َّأن عدم املطابقة حدث بعد
انتقال التبعة عن الهالك ،و� َّأن البائع بالتايل غري م�س�ؤول عنه مبقت�ضى
()11
املادة .)1( 36
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العيوب التي ال تظهر �إ َّال بعد
انتقال التبعة
تن�ص املادة  )1( 36على � َّأن البائع م�س�ؤول عن عدم املطابقة الذي
-4
ُّ
يكون موجود ًا عند انتقال التبعة �إىل امل�شرتي "و�إن مل يظهر هذا العيب �إ َّال
يف وقت الحق" .وقد طُ ِّبق هذا املبد�أ يف ق�ضايا ع َّدة .فعندما بيعت وحدة
تربيد بعد تركيبها على مقطورة �شاحنة وتعطلت هذه الوحدة خالل 15
قررت املحكمة � َّأن عدم املطابقة كان موجود ًا يف
يوم ًا من تاريخ الت�سليمَّ ،
()12
وقت انتقال التبعة رغم �أنه مل يظهر �إ َّال بعد ا�ستخدام الوحدة .وعندما
�صدرت بعد ت�سليم حلم خنـزير الئحة متنع امل�شرتي من بيع الب�ضاعة
التلوث مل ُيك�شف
تلوثها بالديوك�سني (رغم � َّأن هذا ُّ
ب�سبب اال�شتباه يف ُّ
قررت حمكمة � َّأن الب�ضاعة كانت غري مطابقة يف وقت
عنه بالفعل �أبداً)َّ ،
()13
انتقال التبعة ،رغم � َّأن عدم املطابقة مل يظهر �إ َّال الحقاً .ومن الناحية
الأخرى� ،أقام م�شرتي لوحة قيل �إنها لف َّنان معينَّ دعوى على البائع عندما
ذكر الطرف الذي باع له امل�شرتي اللوحة �أنها ال ميكن �أن ُتن�سب �إىل ذاك
الف َّنان )14(.وقالت املحكمة � َّإن البائع غري م�س�ؤول ل َّأن م�س�ؤوليته تقت�صر،
مبوجب املادة  ،)1( 36على حاالت عدم املطابقة املوجودة يف وقت انتقال
التبعة عن الهالك �إىل امل�شرتي ،ومل يكن هناك يف ذلك الوقت ما ي�شري
()15
ر�سام اللوحة.
�إىل � َّأن الف َّنان املبينَّ لي�س هو َّ

عبء الإثبات فيما يتع َّلق بوقت
حدوث العيوب
 -5مبوجب املادة  ،)1( 36تتو َّقف حقوق الطرفني يف كثري من الأحيان
على ما �إذا كان عدم املطابقة موجود ًا يف وقت انتقال التبعة عن الهالك
�إىل امل�شرتي .ولهذا ال�سبب ،ت َّت�سم ب�أهمية حا�سمة م�س�ألة حتديد الطرف
يتحمل عبء االثبات ب�ش�أن هذا املو�ضوع )16(.وقد �أ�شارت �إحدى
الذي َّ
ت�سوى هذه امل�س�ألة
املحاكم �إىل � َّأن بع�ض دار�سي اتفاقية البيع يقرتحون �أن َّ
بالرجوع �إىل القوانني الوطنية املنطبقة مبوجب قواعد القانون الدويل
تت�ضمن مبد�أً
اخلا�ص ،يف حني ُّ
يحتج دار�سون �آخرون ب� َّأن االتفاقية نف�سها َّ
عاما (يحكُم مبقت�ضى املادة  )2( 7من االتفاقية) مفاده � َّأن الطرف الذي
ًّ
امل�شرتي)
أي
�
(
املطابقة
عدم
د
ي�ؤ ِّك
يتحمل عبء الإثبات؛( )17غري �أنه مل
َّ
املعينة �أن تف�صل يف هذا اخلالف
يتعينَّ على املحكمة يف هذه الق�ضية َّ
()18
ل َّأن النهجني كليهما يلقيان العبء على عاتق امل�شرتي .ويف ق�ضية
�أخرى ،كانت حمكمة �أدنى قد ر َّدت مطالبة امل�شرتي لأنه مل يكن من
الوا�ضح � َّأن عدم مطابقة الب�ضائع حدث قبل انتقال التبعة �إىل امل�شرتي
حمتجا ب� َّأن املادة  ،36باالقرتان
�أو بعد ذلك؛ وا�ست�أنف امل�شرتي القرار،
ًّ
مع املادة  ،)2( 7تلقي على البائع عبء �إثبات � َّأن الب�ضائع كانت مطابقة

			

عندما انتقلت التبعة؛( )19بيد � َّأن حمكمة اال�ستئناف ر�أت � َّأن قرار املحكمة
الأدنى مل يعك�س عبء االثبات ،ور َّدت اال�ستئناف )20(.ويبدو � َّأن حماكم
وقائعيا �إزاء امل�س�ألة .ف�أُ ِّكد على � َّأن امل�شرتي الذي
�أخرى اعتمدت نهج ًا
ًّ
يتحمل
يقبل الب�ضائع عند ت�سليمها دون �أن
يعرت�ض فور ًا على نوعيتها َّ
()21
عبء �إثبات عدم مطابقتها ل�شروط العقد .ومن الناحية الأخرى ،حني
تعطَّ لت وحدة تربيد بعد فرتة وجيزة من ت�سليمها ،اعتربت املحكمة � َّأن
يتحمل عبء �إثبات
العيب كان موجود ًا عندما ُ�شحنت
الب�ضائع ،و� َّأن البائع َّ
()22
عدم م�س�ؤوليته عن عدم املطابقة.

املادة )2( 36
تن�ص املادة  )2( 36على � َّأن البائع م�س�ؤول عن عدم املطابقة
-6
ُّ
الذي يحدث بعد انتقال التبعة �إىل امل�شرتي ،ولكن فقط �إذا كان عدم
املطابقة ناجم ًا عن �إخالل البائع بالتزاماته )23(.وقد ا�ستظهرت �إحدى
هيئات التحكيم بهذا احلكم يف قرارها مب�س�ؤولية بائع عن عدم مطابقة
فاكهة مع َّلبة تدهورت حالتها �أثناء ال�شحن ب�سبب التعبئة غري املالئمة،
يتحمل امل�س�ؤولية عن النقل العابر مبوجب �شرط
رغم � َّأن امل�شرتي كان َّ
()24
ين�ص عليه العقد.
الذي
ال�سفينة)
ظهر
"فوب" (( )FOBت�سليم
ُّ
يتحمل التبعة عند تلف
وقررت حمكمة � َّأن البائع م�س�ؤول رغم � َّأن امل�شرتي َّ
َّ
تلوثها �أثناء النقل ،ل َّأن التلف كان ب�سبب
الب�ضاعة (زجاجات نبيذ) �أو ُّ
�إخالل البائع بالتزامه مبوجب املادة
يعبئ الب�ضاعة
(( )2( 32)25د) ب�أن ِّ
بطريقة مالئمة للنقل بال�شاحنة .ومن الناحية الأخرى ،اعتربت
حمكمة � َّأن البائع غري م�س�ؤول عن ال�ضرر الذي حلق بعلب بيتزا بعد انتقال
تبعة الهالك �إىل امل�شرتي ،ل َّأن امل�شرتي مل ُيثبت � َّأن ال�ضرر راجع �إىل �إخالل
البائع ب� ٍّأي من التزاماته )26(.وحيث و َّقع م�ش ٍرت على �إقرار بالت�سلُّم ي�شري
�إىل � َّأن الب�ضائع متوافقة مع �شروط العقد ،ولكن �أ�صيبت الب�ضائع الحق ًا
يتحمل عبء �إثبات � َّأن الأعطال ناجتة
ب�أعطال ،قالت حمكمة � َّإن امل�شرتي َّ
()27
من �إخالل من جانب البائع مل يكن ظاهر ًا يف وقت تلقي الب�ضائع.
وتن�ص املادة  )2( 36على وجه التحديد على � َّأن البائع يكون م�س�ؤو ًال عن
ُّ
حاالت عدم املطابقة التي حتدث بعد انتقال التبعة �إذا كانت ناجمة عن
"الإخالل ب� ِّأي �ضمان يق�ضي ببقاء الب�ضائع
معينة(� )28صاحلة
خالل مدة َّ
()30
لال�ستعمال العادي(� )29أو لال�ستعمال اخلا�ص� ،أو حمتفظة ب�صفاتها �أو
وحملت حمكمة �أخرى امل�شرتي عبء �إثبات وجود �ضمان
بخ�صائ�صها"َّ .
�صريح للأداء يف امل�ستقبل ،وخل�صت �إىل � َّأن بائع نباتات غري م�س�ؤول،
مبوجب املادة  ،)2( 36عن عدم �إزهارها طوال ف�صل ال�صيف ،ل َّأن
()31
امل�شرتي مل يثبت � َّأن البائع كان قد �ضمن �أداء النباتات يف امل�ستقبل.
وحملت حمكم ٌة امل�شرتي عبء �إثبات � َّأن الب�ضائع خالفت �ضمان ًا مدته
َّ
()32
خم�س �سنوات ق َّدمه البائع.

احلوا�شي
()1قيل �إنه حيث ال يوجد عدم مطابقة ميكن �أن يكون البائع م�س�ؤو ًال عنه ،تكون املادة  36غري ذات �صلة باملو�ضوع .غرفة التحكيم يف باري�س ،فرن�سا ،٢٠٠٧ ،متاحة على
العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا  ،Inalta Curte de Casatie si Justitieرومانيا ٦ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣الرتجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()2ترد يف املواد  70-66من االتفاقية قواعد ب�ش�أن تبعة الهالك ،مبا يف ذلك قواعد ب�ش�أن وقت انتقال التبعة من البائع �إىل امل�شرتي.
()3
يحدث للب�ضائع بعد انتقال التبعة �إىل امل�شرتي ال يجعله يف ِح ٍّل
التلف الذي
تن�ص على ما يلي" :
ُ
الهالك �أو ُ
ُ
ي�شكِّل م�ضمون فقرتي املادة � 36صورة منعك�سة للمادة  ،66التي ُّ
من التزامه بدفع الثمن ما مل يكن الهالك �أو التلف ناجت ًا عن فعل البائع �أو تق�صريه".
()4ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ١ ،متوز/يوليه .]١٩٩٤

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

153

()5
الن�ص الكامل للقرار).
()6ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل ( ]2000انظر َّ
املحكمة التجارية يف �إيبري ،بلجيكا� ١٨ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢يونيلك�س.
()7حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كولورادو ،الواليات املتحدة ٦ ،متوز/يوليه  ،)Alpha Prime Development Corp. v. Holland Loader( ٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣٧حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
ُ ،www.cisg.law.pace.eduع ِّدلت لأ�سباب �أخرى يف املحكمة العليا ،النم�سا ٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧يونيلك�س؛ املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة �شاندونغ ،جمهورية ال�صني
ال�شعبية ٢٧ ،حزيران/يونيه  ،)Norway Royal Supreme Seafoods v. China Rizhao Jixiang Ocean Food Co. and China Rizhao Shanfu Food Co.( ٢٠٠٥ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �إيبري ،بلجيكا� ١٨ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢يونيلك�س.
()8
تن�ص على � َّأن امل�شرتي يفقد ح َّقه يف التعويل على عدم املطابقة �إذا
مبوجب املادة  ،)1( 39خالف ًا لذلك ،ي َّت�سم وقت اكت�شاف عدم املطابقة ب�أهمية حا�سمة ،فتلك املادة ُّ
َ
العيب �أو كان من واجبه اكت�شا ُفه".
حمدد ًا طبيع َة العيب خالل فرتة معقولة من اللحظة التي
اكت�شف فيها َ
مل " ُيخطر البائ َع ِّ
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
١٩٩٨
�سوي�سرا،
،٢٥٣
رقم
كالوت
()9ق�ضية
َّ
()10ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٥؛ حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 575حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة اخلام�سة) ،الواليات املتحدة ١١ ،حزيران/
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٤حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ١٥ ،أيار/مايو ُ ،]١٩٩٦نق�ضت لأ�سباب �أخرى بق�ضية كالوت رقم ٢٤١
يونيه ( ]٢٠٠٣انظر َّ
الن�ص
(انظر
]
١٩٩٨
الثاين/يناير
كانون
١٥
�سوي�سرا،
تي�شينو،
كانتون
يف
اال�ستئناف
حمكمة
[
٢٥٣
رقم
كالوت
ق�ضية
؛
]
١٩٩٩
الثاين/يناير
كانون
٥
فرن�سا،
[حمكمة النق�ض،
َّ
الكامل للقرار).
()11ق�ضية كالوت رقم [ ١٩١حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية ،الأرجنتني ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  .]١٩٩٥وبنف�س املفاد ،انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة
كولورادو ،الواليات املتحدة 6 ،متوز/يوليه  ،)Alpha Prime Development Corp. v. Holland Loader( 2010متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣٧حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
عدلت لأ�سباب �أخرى
اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانِّ ،www.cisg.law.pace.edu :
يف املحكمة العليا ،النم�سا ٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧يونيلك�س؛ املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة �شاندونغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٧ ،حزيران/يونيه (Norway ٢٠٠٥
) ،Royal Supreme Seafoods v. China Rizhao Jixiang Ocean Food Co. and China Rizhao Shanfu Food Co.ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛  ،Inalta Curte de Casatie si Justitieرومانيا ٦ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة التجارية يف نامور ،بلجيكا ١٥ ،كانون الثاين/يناير  ،)SA P. v. AWS( ٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة منطقة دوي�سبورغ،
كالوت رقم [ ١٠٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ١ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٤انظر َّ
�أملانيا 13 ،ني�سان�/أبريل .]2000
()12ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٤حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا � ١٥أيار/مايو  ،]١٩٩٦نق�ضتها لأ�سباب �أخرى ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤١حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٥ ،كانون
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
الثاين/يناير  .]١٩٩٩انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٣حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
كالوت رقم [ 1193جلنة حماية التجارة اخلارجية املك�سيكية ( ،)Compromexاملك�سيك ٢٩ ،ني�سان�/أبريل (Conservas La Costeña S.A. de C.V. v. Lanín San Luis ]١٩٩٦
).S.A. & Agroindustrial Santa Adela S.A.
الن�ص الكامل للقرار) .قارن املحكمة التجارية يف� إيبري ،بلجيكا� ١٨ ،شباط/فرباير
(انظر
]
٢٠٠٥
آذار/مار�س
� 
٢
أملانيا،
�
االحتادية،
()13ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة
َّ
(تقرر � َّأن البائع لي�س م�س�ؤو ًال مبقت�ضى املادة  )1( 36عن الالئحة التي حت ُّد من ا�سترياد حلم اخلنـزير �إ َّال �إذا كانت الالئحة موجودة يف وقت انتقال التبعة).
 ،٢٠٠٢يونيلك�س ِّ
لالطِّ الع على قرارات �أخرى تتناول ،يف �إطار املادة  ،)1( 36العيوب التي ال تظهر �إ َّال بعد انتقال التبعة ،انظر حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا� ٢٥ ،شباط/فرباير ،٢٠٠٥
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٥حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة اخلام�سة) ،الواليات
الن�ص الكامل للقرار).
املتحدة،
( ١١)14حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٣انظر َّ
قررت املحكمة � َّأن اتفاقية البيع ال تنطبق ،ولكن �أ َّكدت النتيجة على �أ�سا�س القانون
اال�ستئناف،
لدى
يونيلك�س.
،١٩٩٧
متوز/يوليه
١٧
هولندا،
آرنيم،
�
يف
اجلزئية
املحكمة
َّ
الوطني .حمكمة �آرنيم ،هولندا� ٩ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٩يونيلك�س.
زمنيا لرفع � ِّأي دعوى على امل�شرتي من �شخ�ص ا�شرتى منه.
ا
د
ح
هناك
أن
ل
ال
ؤو
�
م�س
لي�س
البائع
()15كانت هذه املقولة قرار ًا بديالً .وقالت املحكمة �أي�ض ًا � َّإن
ً َّ
ًّ
ًّ
()16
يتحمل عبء االثبات عندما يزعم امل�شرتي � َّأن الب�ضائع غري مطابقة ل�شروط العقد مبوجب املادة
ترتبط هذه امل�س�ألة ارتباط ًا وثيق ًا مب�س�ألة عامة هي حتديد الطرف الذي َّ
 .35انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،35الفقرة .17
()17لالطِّ الع على قرار يلقي على عاتق امل�شرتي عبء �إثبات � َّأن الب�ضائع كانت غري مطابقة يف وقت انتقال التبعة ،ا�ستناد ًا (على ما يبدو) �إىل قاعدة ب�ش�أن عبء االثبات
م�ستم َّدة من االتفاقية نف�سها (و�إن كانت املحكمة ت�ستظهر بقيا�س على قواعد عبء االثبات يف القانون الوطني) ،انظر حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة ال�سابعة)،
الواليات املتحدة� ٢٣ ،أيار/مايو  ،)Chicago Prime Packers. Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :قارن
(تن�ص
 ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانُّ www.cisg.law.pace.edu :
يتحمل عبء �إثبات �أن الب�ضائع كانت غري مطابقة يف وقت انتقال التبعة) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣٧حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا� ٢٤ ،آذار/
على � َّأن امل�شرتي َّ
مار�س  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :يبدو �أنها تلقي على عاتق امل�شرتي عبء �إثبات � َّأن الب�ضائع كانت غري مطابقة
يف وقت انتقال التبعة)؛ املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة �شاندونغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٧ ،حزيران/يونيه (Norway Royal Supreme Seafoods v. China ٢٠٠٥
) ،Rizhao Jixiang Ocean Food Co. and China Rizhao Shanfu Food Co.ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :بنف�س املفاد).
()18ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٣حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٨
(تن�ص على � َّأن
()19قارن حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
ُّ
عبء الإثبات ال يقع على عاتق البائع �إ َّال �إىل وقت انتقال التبعة).
()20ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩٤حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ٢٤ ،أيلول�/سبتمرب  ،]٢٠٠٣ا�ستئناف من ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨١حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ١٤ ،حزيران/
يونيه .]٢٠٠١
( ،Hovioikeus/hovrätt)21هل�سنكي ،فنلندا� ٣١ ،أيار/مايو  ،)Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A.( ٢٠٠٤حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف نامور ،بلجيكا ١٥ ،كانون الثاين/يناير  ،(SA P. v. AWS( ٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٧حمكمة منطقة فلين�سبورغ� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س .]1999
()22ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٤حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ١٥ ،أيار/مايو ُ ،]١٩٩٦نق�ضت لأ�سباب �أخرى بق�ضية كالوت رقم [ ٢٤١حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٥ ،كانون
الثاين/يناير .]١٩٩٩
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()23لالطِّ الع على مناق�شة عامة ملفعول املادة  ،)2( 36انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س (TeeVee Toons. ٢٠٠٦
) ،Inc. v. Gerhard Schubert GmbHمتاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()24ق�ضية كالوت رقم [ 1193جلنة حماية التجارة اخلارجية املك�سيكية ( ،)Compromexاملك�سيك 29 ،ني�سان�/أبريل (Conservas La Costeña S.A. de C.V. v. ]1996
).Lanín San Luis S.A. & Agroindustrial Santa Adela S.A
()25ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٦
()26ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل .]2000
()27املحكمة التجارية يف نامور ،بلجيكا ١٥ ،كانون الثاين/يناير  ،(SA P. v. AWS( ٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()28لالطِّ الع على مناق�شة عامة ل�ضمانات التنفيذ يف امل�ستقبل مبوجب املادة  ،)2( 36انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٠املحكمة العليا� ،إ�سبانيا� ١٦ ،أيار/مايو ]٢٠٠٧؛ املحكمة
التجارية يف �إيبري ،بلجيكا� ١٨ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢يونيلك�س.
()29
الب�ضائع مطابق ًة ل�شروط العقد �إ َّال �إذا كانت "�صاحل ًة لال�ستعمال يف الأغرا�ض
تن�ص املادة �( )2( 35أ) من اتفاقية البيع على �أنه ،ما مل ُي َّتفق على خالف ذلك" ،ال تكون
ُ
ُّ
ب�ضائع من نف�س النوع ".غري � َّأن هذا احلكم ال ي�شرتط �صراحة �أن تكون الب�ضائع �صاحلة للأغرا�ض العادية ل ِّأي "فرتة زمنية" حم َّددة .لالطِّ الع على قرار
التي ُت�ستع َمل من �أجلها عاد ًة
ُ
ب� َّأن خمالفة املادة �( )2( 35أ) ت�ؤ ِّدي �إىل �إعمال املادة  ،)2( 36انظر حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٠ ،أيار/مايو ،)N.V. Maes Roger v. N.V. Kapa Reynolds( ٢٠٠٤
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()30
الب�ضائع مطابق ًة ل�شروط العقد �إ َّال� إذا "كانت �صاحل ًة لال�ستعمال يف الأغرا�ض
تن�ص املادة ( )2( 35ب) من االتفاقية على �أنه ،ما مل ُي َّتفق على خالف ذلك ،ال تكون
ُ
ُّ
ُ
َ
البائع علماً� ،صراح ًة �أو �ضمناً ،وقتَ انعقاد العقد� ،إ َّال �إذا تبينَّ من الظروف � َّأن امل�شرتي مل يعتمد على خربة البائع �أو تقديره� ،أو كان من غري املعقول
اخلـا�صة التــي �أحيط بها ُ
للم�شرتي �أن يعتمد على ذلك ".غري � َّأن هذا احلكم ال ي�شرتط �صراحة �أن تكون الب�ضائع �صاحلة للأغرا�ض اخلا�صة ل ِّأي "فرتة زمنية" حم َّددة.
()31ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ١ ،متوز/يوليه .]١٩٩٤
()32ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٠املحكمة العليا� ،إ�سبانيا� ١٦ ،أيار/مايو .]٢٠٠٧
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املادة 37
بحق ت�سليم اجلزء �أو الكمية
يف حالة ت�سليم الب�ضائع قبل امليعاد ،يحتَفظ
البائع ،حتى ذلك امليعادِّ ،
ُ
الناق�صة من الب�ضائع امل�س َّلمة �أو توريد ب�ضائ َع بديلة للب�ضائع غري املطا ِبقة ملا جاء يف العقد �أو �إ�صالح العيب يف
احلق م�ضايق ٌة للم�شرتي �أو حتميلُه نفقات غري معقولة .ومع
مطا َبقة الب�ضائع ،ب�شرط �أ َّال يرت َّتب على ا�ستعمال هذا ِّ
باحلق يف طلب تعوي�ضات وفق ًا لأحكام هذه االتفاقية.
ذلك يحتفظ امل�شرتي
ِّ

نظرة جمملة
 -1تتناول املادة  37من اتفاقية البيع الب�ضائع غري املطابقة التي
وتن�ص اجلملة الأوىل من
ي�سلِّمها البائع قبل التاريخ املح َّدد يف العقدُّ .
املادة  37على �أنه ،يف حال ت�سليم كمية غري كافية ،ميكن للبائع �أن يعالج
ذلك من خالل "ت�سليم اجلزء �أو الكمية الناق�صة من الب�ضائع امل�س َّلمة".
ويف حال ت�سليم ب�ضائع معيبة من حيث النوعية ،ميكن للبائع �أن يعالج
الأمر بتوريد ب�ضائع بديلة(� )1أو "�إ�صالح العيب يف مطا َبقة الب�ضائع"
()2
امل�س َّلمة.
وتن�ص اجلملة الثانية من املادة  37على � َّأن امل�شرتي يحتفظ
ُّ
تن�ص عليه االتفاقية ،رغم �أنه ميكن �أن ُيفرت�ض
ب� ِّأي ٍّ
حق يف التعوي�ض ُّ
� َّأن هذا التعوي�ض يجب �أن يتج َّلى فيه � ُّأي �إ�صالح للعيب �أجنزه البائع
مبوجب اجلملة الأوىل من هذا احلكم .وقد ا�ستظهرت �إحدى هيئات
التحكيم باجلملة الثانية من املادة  37حيث �س َّلم بائ ٌع كمي ًة من منتجات

احللويات قبل �أن يز ِّوده امل�شرتي ب�ضمانة م�صرفية ي�شرتطها العقد.
بحجة � َّأن
ومع � َّأن امل�شرتي ق ِبل ت�سلُّم الب�ضائع ف�إنه مل ِّ
ي�سدد ثمنها َّ
أخل بالعقد عندما �س َّلم الب�ضائع قبل تو ُّفر ال�ضمانة ،و�أنه يجب
البائع � َّ
تربر عدم ال�سداد من جانب
للعقد
جوهرية
خمالفة
الق�صور
هذا
اعتبار
ِّ
امل�شرتي .بيد � َّأن هيئة التحكيم حكمت ب� َّأن هذا الإخالل من جانب البائع
ال يبيح للم�شرتي رف�ض ال�سداد ،م�شرية �إىل �أنه وفق ًا للجملة الأخرية من
ت�سبب بها
املادة  37يح ُّق للم�شرتي �أن يطالب بتعوي�ض عن � ِّأي خ�سائر َّ
الت�سليم املبكر.
 -2وقد ُو�صف تخلُّف البائع عن ت�صحيح � ِّأي عدم مطابقة وفق ًا للمادة
حلق امل�شرتي يف خف�ض ثمن الب�ضائع امل�س َّلمة
 37ب�أنه �شرط �ضروري ِّ
()4
مبقت�ضى املادة  50من اتفاقية البيع.

()3

احلوا�شي
بحق امل�شرتي مبقت�ضى املادة  )2( 46من اتفاقية البيع يف �أن
()1ينبغي �أن ُيقارن ح ُّق البائع مبقت�ضى املادة  37يف �أن ي�سلِّم ب�ضائع ي�ستعا�ض بها عن الب�ضائع غري املطابقة ِّ
ي�شرتط �أن ي�سلِّم البائع ب�ضائع ي�ستعا�ض بها عن الب�ضائع غري املطابقة.
بحق امل�شرتي مبقت�ضى املادة  )3( 46من اتفاقية البيع يف ا�شرتاط �أن ُي�صلح البائع
()2ينبغي �أن ُيقا َرن حق البائع مبقت�ضى املادة  37يف "�إ�صالح" الب�ضائع غري املطابقة ِّ
الب�ضائع غري املطابقة.
()3ق�ضية كالوت رقم [ ١٤١هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٥قرار التحكيم
رقم .])١٩٩٤/٢٠٠
()4حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :ومبفاد م�شابه ،هيئة
التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
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املادة 38
فح َ�ص الب�ضائ َع بنف�سه �أو بو�ساطة غريه يف �أقرب ميعاد ممكن ت�سمح به الظروف.
( )1على امل�شرتي �أن َي َ
ت�ضمن العق ُد َ
نقل الب�ضائع ،يجوز ت�أجي ُل هذا الفح�ص حلني و�صول الب�ضاعة.
(�	)2إذا َّ
البائع
(�	)3إذا غيرَّ امل�شرتي وجه َة الب�ضائع �أو �أعا َد �إر�سالها دون �أن ُت َ
تاح له فر�ص ٌة معقولة لفح�صها وكان ُ
يعلم� ،أو كان من واجبه �أن يعلم وقتَ انعقاد العقد باحتمال تغيري وجهة الب�ضاعة �أو �إعادة �إر�سالها ،جاز ت�أجيلُ
فح�صها �إىل حني و�صولها �إىل املكان اجلديد.

نظرة جمملة
ُ -1تلزم املادة  38امل�شرتي الذي ُ�سلِّمت �إليه الب�ضائع ب�أن يفح�صها
بنف�سه �أو بو�ساطة غريه .وحيث قبل م�ش ٍرت ب�ضائع م�س َّلمة دون �أن يقوم
ب� ِّأي فح�ص ،خمتار ًا �أن يعتمد على مدير مبيعات البائع  -الذي كان يف
املا�ضي م�ستخدَ م ًا لدى البائع الذي كان امل�شرتي ي�شرتي منه يف املا�ضي
 لت�سليم ب�ضائع من نف�س نوع ونوعية الب�ضائع التي كان يو ِّفرها املو ِّردقررت املحكمة � َّأن امل�شرتي مل ميتثل للمادة  )1(.38وير ِّكز كثري من
ال�سابقَّ ،
تتم فيه عملية الفح�ص هذه.
أن
�
يجب
الذي
التوقيت
على
38
ن�ص املادة
ِّ
َّ
يتم "يف
أن
�
يجب
الفح�ص
أن
�
مفادها
عامة
قاعدة
على
تن�ص
()1
38
فاملادة
َّ
َّ
ُّ
وتن�ص املادة  )2( 38على قاعدة
�أقرب ميعاد ممكن ت�سمح به الظروف"ُّ .
خا�صة للحاالت التي ت�شتمل على نقل الب�ضائع ،ت�سمح بت�أجيل الفح�ص
�إىل حني و�صول الب�ضائع �إىل مق�صدها .وب�ش�أن العالقة بني املادتني
 )1( 38و� ،)2( 38أو�ضحت �إحدى املحاكم � َّأن مكان الفح�ص هو عاد ًة
مكان تنفيذ البائع اللتزامه بالت�سليم مبقت�ضى املادة  31من االتفاقية،
ولكن �إذا كان العقد ي�شتمل على نقل الب�ضائع فيجوز ت�أجيل الفح�ص �إىل
حني و�صول الب�ضائع �إىل مق�صدها )2(.غري �أنه حيث فح�ص امل�شرتي
()3
تقرر � َّأن املادة  )2( 38ال تنطبق.
الب�ضائع فع ًال يف مكان من�شئهاَّ ،
وتت�ضمن املادة  )3( 38قاعدة خا�صة �أخرى تنطبق �إذا غيرَّ امل�شرتي
َّ
وجهة الب�ضائع �أثناء النقل �أو �أعاد �إر�سالها قبل �أن ُتتاح له فر�صة معقولة
لفح�صها ،ففي هذه احلاالت ميكن ت�أجيل الفح�ص �إىل ما بعد و�صول
الب�ضائع �إىل "املكان اجلديد" ،ب�شرط �أن يكون البائع قد �أُخطر لدى �إبرام
العقد ب�إمكانية تغيري وجهة الب�ضائع �أو �إعادة �إر�سالها .غري �أنه حيث
كان من املعقول للم�شرتي �أن يفح�ص الب�ضائع وهي يف حوزته قبل �إعادة
()4
تقرر � َّأن املادة  )3( 38ال تنطبق.
�إر�سالها �إىل عميلهَّ ،
 -2ووفق ًا ملا ي�ؤ ِّكده تعليق الأمانة على املادة  )5(38وت�ؤ ِّكده ق�ضايا
عديدة )6(،ف� َّإن الوقت الذي يكون فيه امل�شرتي ملزَ م ًا بالقيام بفح�ص
الب�ضائع مبقت�ضى املادة  38يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالوقت الذي كان
فيه "من واجبه اكت�شاف" عدم املطابقة مبوجب املادة  - 39وهو حدث
يبد�أ عنده احت�ساب الزمن فيما يتع َّلق بالتزام امل�شرتي بتوجيه �إخطار
بعدم املطابقة مبقت�ضى املادة الأخرية .ولذلك ميكن �أن تكون اللتزام
الفح�ص الذي تفر�ضه املادة  38عواقب خطرية للغاية ،ف�إذا مل يكت�شف
امل�شرتي عدم املطابقة لأنه مل يجر فح�ص ًا �صحيح ًا ويف الوقت املنا�سب،

يوجه الإخطار الذي تقت�ضيه املادة  ،39ف�إنه �سيفقد
ونتيجة لذلك مل ِّ
�سبل انت�صاف—وميكن ج ًّدا �أن يفقد جميع �سبل االنت�صاف—فيما
تعذر على امل�شرتي
يتع َّلق بعدم املطابقة )7(.ومن ناحية �أخرى ،ف�إنه �إذا َّ
�أن يكت�شف عدم املطابقة �أثناء فح�ص الب�ضائع عقب الت�سليم ،ال يبد�أ
يف ذلك احلني احت�ساب الوقت املعقول املتاح له لتوجيه الإخطار بعدم
املطابقة مبوجب املادة  )8(.)1( 39فقد قيل � َّإن عدم فح�ص الب�ضائع
كما تق�ضي بذلك املادة  38لي�ست له عواقب يف حال � َّأن الفح�ص مل يكن
من �ش�أنه �أن يك�شف عن عدم املطابقة املعني؛ ولكن حيث كان ميكن
الك�شف عن عدم املطابقة من خالل فح�ص معقول ،وتخ َّلف امل�شرتي عن
القيام ب� ِّأي فح�ص قبل قبول الب�ضائع ،فقدَ امل�شرتي ح َّقه يف التعويل على
عدم املطابقة ،ب�سبب عدم تقدميه �إخطار ًا يف الوقت املنا�سب مبوجب
املادة  ،39على الرغم من � َّأن �إجراء فح�ص �سليم مبوجب املادة ( 38عن
عينات من الب�ضائع امل�س َّلمة بكميات كبرية) كان من املمكن
طريق �أخذ ِّ
()9
وجه امل�شرتي �إخطار ًا
�أ َّال ي�ؤ ِّدي �إىل الك�شف عن العيب .وقيل �إنه �إذا َّ
يف الوقت املنا�سب مبوجب املادة  39رغم تخلُّفه عن القيام بفح�ص �سليم
مبوجب املادة  38ف�إنه "ال اعتبار ملا �إذا كان الفح�ص قد َّمت يف غ�ضون وقت
()10
معقول ويف �شكل معقول".
تن�ص عليه املادة ( 38وتوجيه
 -3وينطبق االلتزام بالفح�ص الذي ُّ
الإخطار بعدم املطابقة مبقت�ضى املادة  )39على حاالت عدم املطابقة
يف �إطار املادة  35من االتفاقية ،مبا يف ذلك العيوب يف الكمية ويف
النوعية )11(،وكذلك على حاالت عدم املطابقة يف �إطار الأحكام التعاقدية
اخلارجة عن �أحكام املادة  )12(.35وحيث حاول البائع ،عقب �شكاوى
امل�شرتي الأوىل� ،إ�صالح الب�ضائع غري املطابقة ،رئي � َّأن املادة )1( 38
للبت فيما �إذا كان الإ�صالح
تق�ضي بفح�ص الب�ضائع التي َّمت �إ�صالحها ِّ
فعاالً )13(.وف�ض ًال عن ذلك ،ينبغي �أن يتح َّقق الفح�ص الذي تفر�ضه
َّ
املادة  38لي�س فقط من � َّأن نوعية الب�ضائع وكميتها وقدراتها و�سماتها
مطابقة ملا تفر�ضه التزامات البائع بل �أي�ض ًا التح ُّقق من � َّأن الب�ضائع
م�صحوبة بامل�ستندات التي ي�شرتطها العقد )14(.ومن الناحية الأخرى،
للبت فيما
رئي �أنه لي�س على امل�شرتي واجب فح�ص ماكينات عر�ض فيديو ِّ
()15
�إذا كانت تفتقر �إىل �سمات ال�سالمة الكهربائية الأ�سا�سية.
ون�صت قرارات على � َّأن الغر�ض من الفح�ص الإلزامي الوارد
-4
َّ
يف املادة  ،38مقرون ًا ب�شرط الإخطار الذي تفر�ضه املادة  ،39هو �أن

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

يو�ضح ،على وجه ال�سرعة ،ما �إذا كان البائع قد ن َّفذ �أحكام العقد ب�صورة
َّ
�صحيحة؛( )16ومنع وقوع نـزاعات حول ما �إذا كانت حالة الب�ضائع قد تغيرَّ ت
بعد الت�سليم( )17و"متكني الطرفني من اتخاذ التدابري املنا�سبة"؛( )18و"جعل
مما �إذا كانت الب�ضائع املقتناة مطابقة
امل�شرتي يف و�ضع يتيح له التح ُّقق َّ
ل�شروط العقد ،...واال�ستعداد لتوجيه �إخطار ،وت�صحيح امل�ستويات غري
املتماثلة للمعلومات بني امل�شرتي والبائع )19(".ويف هذا ال�صدد ،ت�شابه
املادة  38قواعد ي�شيع وجودها يف قوانني البيع الوطنية؛ والواقع � َّأن
طبقت باعتبارها من "الأعراف التجارية الدولية" على الرغم
املادة ِّ 38
من �أنه ال دولة امل�شرتي وال دولة البائع كانت ،يف وقت ال�صفقة ،قد
�ص َّدقت على االتفاقية )20(.غري � َّأن املادة  38هي حكم من �أحكام القانون
متميز عن القواعد الوطنية املماثلة )21(،وينبغي تف�سريها
املوحد ِّ
الدويل َّ
(عم ًال باملادة  ))1( 7من وجهة نظر دولية وبهدف تعزيز التوحيد يف
تطبيقها )22(.وقد �أُ ِّكد على �ضرورة تطبيق مقت�ضيات املادة  38تطبيق ًا
()23
�صارماً.

املادة  - )1( 38نظرة جمملة
ُ -5تلزم املادة  )1( 38امل�شرتي بـ�أن "يفح�ص الب�ضائع بنف�سه �أو
بو�ساطة غريه يف �أقرب ميعاد ممكن ت�سمح به الظروف ".وقد تناولت ع َّدة
حتدد الوقت الذي يجب �إجراء الفح�ص خالله
قرارات معنى العبارة التي ِّ
()24
ن�ص املادة
 وهو "�أقرب ميعاد ممكن ت�سمح به الظروف" .وال ِّيحدد ُّ
� )1( 38صراحة نوع الفح�ص املطلوب �أو طريقته ،وقد �أثارت هذه امل�س�ألة
()25
املعينة
�أي�ض ًا الكثري من التعليقات يف الق�ضايا .وقيل � َّإن ظروف الق�ضية َّ
حتدد الوقت الذي يجب �أن يفح�ص امل�شرتي خالله الب�ضائع وكذلك نوع
ِّ
الفح�ص الذي يجب �أن ي�ؤ َّدى )26(.و�أُ ِّكد �أي�ض ًا على � َّأن "املدى الالزم
حتدده الب�ضائع وا�ستخدامها املعتزم ،وكذلك امل�شرتي نف�سه
للفح�ص ِّ
والظروف العامة للمكان الذي يجري فيه الفح�ص .وقد ي�ستغرق الفح�ص
جمرد فح�ص
الفعلي ما بني �ساعتني وعدة �أ�شهر ،وميكن �أن يتباين
()27ما بني َّ
متعمق يقوم به موظفون خرباء".
ب�صري وتفتي�ش ِّ
 -6ومبقت�ضى املادة  6من االتفاقية ،يجوز للطرفني اخلروج عن � ِّأي
حكم من �أحكام اتفاقية البيع �أو تعديل مفعوله .وقد طُ ِّبق هذا املبد�أ على
وتقرر � َّأن االتفاق ب�ش�أن وقت و�/أو طريقة فح�ص الب�ضائع
املادة َّ ،38
()28
يتحمل عبء �إثبات وجوده ) يح ُّل حم َّل القواعد
(الذي رئي � َّأن امل�شرتي َّ
العادية الواردة يف املادة  )29(.38ورئي � َّأن موافقة البائع على �أن ير َّد
يقدمها �إىل عمالئه ،من حيث � َّإن هذه
للم�شرتي قيمة اخلدمات التي ِّ
اخلدمات تتع َّلق بب�ضائع معيبة تتجاوز ن�سبة مئوية حم َّددة من الب�ضائع
املبيعة للم�شرتي ،ي�شكِّل اتفاق ًا على اخلروج عن املادة  ،38وي�ستب ِعد
التزام امل�شرتي بفح�ص الب�ضائع مبوجب ذلك احلكم )30(.وخل�صت
�إحدى املحاكم العليا �أي�ض ًا �إىل �إمكانية �أن يعتمد امل�شرتي� ،ضمن عالقة
جتارية قائمة منذ مدة طويلة ،على االختبارات (قوة �أحزمة املقاعد)
التي يجريها البائع بانتظام على كل حزام مبوجب بروتوكوالت من �أجل
امل�شرتي؛ وعلى الأقل حيثما يفح�ص امل�شرتي بنف�سه بع�ض الأحزمة،
يكون ذلك كافياً )31(.ومن الناحية الأخرى ،رئي � َّأن الأحكام التعاقدية
التي تتناول �شروط ال�ضمانات ومدتها ،والتزام امل�شرتي بتوجيه �إخطار
بالعيوب التي حتدث بعد الت�سليم ،وحقوق امل�شرتي يف حال عدم قيام
البائع ب�إ�صالح العيوب ،ال حت ُّل حم َّل �أحكام املادة  )32(.38ورئي �أي�ض ًا � َّأن
اتخاذ امل�شرتي قرار ًا من جانب واحد بت�أخري نوع معينَّ من �أنواع الفح�ص
�إىل ما بعد القيام بفحو�ص �أخرى ال ي�شكِّل خروج ًا عن املادة  38ولي�س
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ملزم ًا للبائع )33(.وميكن �أي�ض ًا �أن يحدث اخلروج عن املادة  38من خالل
ِ
الأعراف التجارية )34(،رغم � َّأن �شروط االتفاق ال�صريحة ميكن �أن متنع
()35
انطباق � ِّأي عرف.
 -7وبعد ت�سليم الب�ضائع ،يجوز للبائع �أن يتنازل عن ح ِّقه يف االعرتا�ض
على �صحة الفح�ص الذي يجريه امل�شرتي للب�ضائع� )36(،أو ميكن �إ�صدار
احلق )37(.ومن الناحية الأخرى� ،أُ ِّكد على � َّأن
التم�سك بهذا ِّ
�أمر مبنعه من ُّ
امل�شرتي قد يفقد ح َّقه يف االعرتا�ض على عدم املطابقة �إذا ا َّتخذ �إجراءات
ت�شري �إىل قبوله للب�ضائع دون �أن ي�شتكي من العيوب التي اكت�شفها �أو كان
()38
ينبغي �أن يكت�شفها يف فح�صه.
 -8وميكن �أن ت�ؤ ِّدي م�سائل الإثبات دور ًا حا�سم الأهمية يف حتديد
ما �إذا كان امل�شرتي قد وفى بالتزاماته مبوجب املادة  .)1( 8فقد �أ َّكد
يتحمل عبء �إثبات �أنه �أجرى فح�ص ًا
عدد من القرارات � َّأن امل�شرتي َّ
�صحيح ًا( )39و� َّأن عدم املطابقة املزعوم مل يكن من املعقول اكت�شافه يف
البت فيما �إذا كان قد �أُجري
ذلك الفح�ص )40(.وعالوة على ذلك ،فلدى ِّ
فح�ص مالئم� ،أُ ِّكد على �ضرورة �أن تنظر املحكمة يف العوامل "املو�ضوعية"
والعوامل "الذاتية" على ال�سواء ،مبا يف ذلك "الو�ضع ال�شخ�صي والتجاري"
للم�شرتي )41(.ويف الواقع ،يبدو � َّأن بع�ض القرارات ت�أخذ يف االعتبار ظروف
امل�شرتي الذاتية لدى احلكم على مالءمة الفح�ص ،على الأقل يف احلاالت
التي ت�شري فيها هذه االعتبارات �إىل الأخذ مبعيار مرتفع للفح�ص )42(.غري
املعينة عندما جرى
� َّأن قرارات �أخرى رف�ضت �أن تنظر يف حالة امل�شرتي
(َّ )43
كحجة لت�أييد معيار منخف�ض للفح�ص.
ُّ
التذرع بها َّ

طريقة الفح�ص
بالن�ص على � َّأن على امل�شرتي �أن
 -9ت�شري املادة � )1( 38ضمناً،
ِّ
يفح�ص الب�ضائع بنف�سه �أو "بو�ساطة غريه"� ،إىل �أنه ال يتعينَّ على امل�شرتي
�أن يجري الفح�ص
�شخ�صيا .وقالت حمكمة � َّإن "الفح�ص عم ًال باملادة
ًّ
 38من اتفاقية البيع ميكن �أن يقوم به امل�شرتي نف�سه �أو موظفوه �أو
�آخرون .وميكن �أن يفح�ص امل�شرتي والبائع الب�ضائع معاً� ،أو ميكن �أن
ي َّتفقا على ترك الفح�ص مل�ؤ�س�سة منا�سبة للقيام بعمليات التفتي�ش التي
من هذا النوع )44(".ويف عدد من احلاالت� ،أُجري الفح�ص (�أو كان
ينبغي �أن ُيجرى) من قبل �شخ�ص �أو هيئة غري امل�شرتي ،مبا يف ذلك
()47
()46
عينه امل�شرتي
زبون للم�شرتي(� )45أو مقاول
()48من الباطن �أو خبري َّ
�أو �سلطة عامة
يتحمل
َّ
خمت�صة .غري �أنه رئي �أي�ض ًا � َّأن امل�شرتي َّ
امل�س�ؤولية النهائية مبقت�ضى املادة  38عن الفحو�ص التي يقوم بها
()49
�آخرون.
 -10وبا�ستثناء الإ�شارة �ضمن ًا �إىل �أنه ال يتعينَّ على امل�شرتي �أن يقوم
�شخ�صيا ،ت�سكت املادة  )1( 38عن الطريقة التي ينبغي �أن
بالفح�ص
ًّ
ي�ستخدمها امل�شرتي يف فح�ص الب�ضائع .وعموم ًا َّمت الت�أكيد على � َّأن
طريقة التفتي�ش تعتمد على اتفاق الطرفني وعلى الأعراف والعادات
التجارية امل َّتبعة؛( )50ويف غياب هذه امل� ِّؤ�شرات ،يلزم �إجراء فح�ص
"معقول"( )51و"دقيق ومهني" ،رغم � َّأن "الفحو�صات املكلفة والغالية الثمن
يحددهما
لي�ست معقولة )52(".و�أُ ِّكد �أي�ض ًا على � َّأن مدى الفح�ص وكثافته ِّ
نوع الب�ضائع )53(،وتعبئتها ،وقدرات امل�شرتي النمطي؛( )54و� َّأن الفح�ص
"ينبغي �أن يتع َّلق بجميع جوانب مطابقة الب�ضائع و�أن يكون بحيث يك�شف
كل عيوب املطابقة التي ينبغي �أن يكت�شفها امل�شرتي"؛( )55و�أنه يف حالة
ع�شوائيا
الب�ضائع املتجان�سة ،يقع على امل�شرتي التزام "ب�أن يجري تفتي�ش ًا
ًّ
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وحتلي ًال للب�ضائع )56(".ومن امل�سائل املتعلِّقة بطريقة �إجراء الفح�ص
والتي َّمت تناولها يف ع َّدة قرارات ما يلي :ما �إذا كان الفح�ص الب�صري
الب�سيط كافي ًا(� )57أو الزماً؛( )58و�أثر خربة امل�شرتي على م�ستوى الفح�ص
التكهن بها من �أثر
الالزم؛( )59وما خلطر حدوث �
تبعية كبرية ميكن ُّ
أ�ضرار َّ
على م�ستوى الفح�ص الالزم؛( )60و�أثر الفح�ص الأويل الذي ي�شري �إىل � َّأن
()61
العينات"
الب�ضائع قد ال تكون مطابقة؛
( )62وما �إذا كان الفح�ص �أو "�أخذ ِّ
�سيما عند احتمال �أن ي�ؤ ِّدي الفح�ص
اجلزئي �أو الع�شوائي الزم ًا (وال َّ
�إىل تغيري حالة الب�ضائع �أو جعلها غري �صاحلة للأغرا�ض التي ُت�ستخدم
فيها)� )63(،أو مالئماً؛( )64و�أثر حالة تعبئة الب�ضائع �أو حالة �شحنها على
نوع الفح�ص الذي يجب �أن يجريه امل�شرتي؛( )65وما �إذا كانت الب�ضائع
()66
التي �س ُت�ستخدم يف عمليات الإنتاج يجب �أن تخ�ضع لت�شغيل جتريـبي؛
وما �إذا كان ميكن �أو يجب ا�ستخدام خبري خارجي؛( )67وما �إذا كان وجود
عيوب يف ال�شحنات �أو ال�صفقات ال�سابقة �أو عدم وجود عيوب فيها ينبغي
()68
�أن ي�ؤثِّر يف طريقة الفح�ص.

الفرتة الزمنية لإجراء الفح�ص
تن�ص املادة  )1( 38على � َّأن البائع يجب �أن يفح�ص الب�ضائع "يف
ُّ -11
�أقرب ميعاد ممكن ت�سمح به الظروف"—وهذا معيار ُو�صف ب�أنه معيار
"وقائعي" و"يتوقف على ظروف احلالة )69(".وقد �أُ ِّكد على � َّأن الهدف من
املوعد النهائي لإجراء الفح�ص املن�صو�ص عليه يف املادة  )1( 38هو
()70
�إتاحة الفر�صة للم�شرتي الكت�شاف العيوب قبل �أن يقوم ب�إعادة البيع،
و�إتاحة التو�ضيح الفوري ملا �إذا كان امل�شرتي يقبل الب�ضائع باعتبارها
مطابقة؛( )71غري � َّأن الفرتة الزمنية لإجراء الفح�ص ُف ِّ�سرت بطريقة
تخدم �أغرا�ض ًا �أخرى—مثل الإلزام ب�إجراء الفح�ص قبل �أن تتغيرَّ حالة
الب�ضائع بدرجة ُت�ضيع فر�صة حتديد ما �إذا كان البائع م�س�ؤو ًال عن عدم
()72
املطابقة.
 -12وبا�ستثناء احلاالت التي ي�شتمل فيها العقد على نقل الب�ضائع
(وهذا و�ضع يخ�ضع لأحكام املادة  ،)2( 38التي تنا َق�ش �أدناه) �أو احلاالت
التي ُتغيرَّ فيها وجهة الب�ضائع �أثناء النقل �أو يعاد فيها �إر�سال الب�ضائع
(وهذه �أو�ضاع تتناولها املادة  ،)3( 38التي يجري بحثها �أدناه) ،يبد�أ
�سريان الفرتة الزمنية لإجراء الفح�ص—كقاعدة عامة—عند ت�سليم
الب�ضائع )73(،وهو وقت يطابق عموم ًا وقت انتقال تبعة الهالك �إىل
امل�شرتي )74(.ولذا ف� َّإن �إلزام امل�شرتي بفح�ص الب�ضائع بعد الت�سليم
تقرر م�س�ؤولية
يتوافق مع مقت�ضيات املادة  )1( 36من االتفاقية ،التي ِّ
يتم
البائع عن � ِّأي عدم مطابقة يوجد عند انتقال التبعة .وقيل �إنه ،حيث ُّ
ت�سليم الب�ضائع على دفعات ،يقع على امل�شرتي التزام بفح�ص كل دفعة
يتم ت�سليمها على حدة؛( )75على الرغم من �أنه عندما كانت الكمية امل�س َّلمة
ُّ
الأوىل غري كافية للبائع لبدء �إنتاج منتجات كاملة با�ستخدام الب�ضائع،
رئي � َّأن امل�شرتي ميكن �أن ي� ِّؤجل الفح�ص �إىل حني ت�سليم كمية من
الب�ضائع تكفي لبدء ا�ستخدامها يف الإنتاج )76(.ورئي �أنه �إذا كان البائع
ملزَ م ًا برتكيب الب�ضائع امل�س َّلمة ،يبد�أ وقت فح�ص الب�ضائع عند اكتمال
الرتكيب )77(.بيد � َّأن قرارات �أ�شارت �إىل �أنه حيث يكون عدم املطابقة
خفيا �أو كامن ًا ولي�س من املعقول اكت�شافه لدى الفح�ص الأويل ،ال يبد�أ
ًّ
تتك�شف العيوب (�أو
�سريان وقت القيام بفح�ص للتح ُّقق من العيب �إىل �أن َّ
ينبغي �أن تتك�شف) .ومن َّثم ف�إنه ،عندما ا َّدعى م�ش ٍرت وجود عدم مطابقة
يف جهاز طحن �أ�صيب بتعطُّ ل تام بعد حوايل �أ�سبوعني من ت�شغيله للمرة
الأوىل (�أي بعد حوايل ثالثة �أ�سابيع من تاريخ الت�سليم)� ،أ�شارت �إحدى

			

املحاكم �إىل � َّأن الفرتة الزمنية لفح�ص الب�ضائع فيما يتع َّلق بهذا العيب
()78
بد�أ �سريانها يف الوقت الذي حدث فيه العطل.
تن�ص عليه املادة  )1( 38واملتعلِّق بفح�ص
 -13والواقع � َّأن الواجب الذي ُّ
الب�ضائع "يف �أقرب ميعاد ممكن ت�سمح به الظروف" طُ ِّبق بطريقة �صارمة
()79
يف العديد من
تف�سر
الق�ضايا .و�أُ ِّكد �أي�ض ًا على � َّأن هذه العبارة ينبغي �أن َّ
()81
()80
تف�سري ًا �صارماً ،رغم � َّأن ذلك َّمت �إنكاره �أي�ض ًا يف ق�ضايا �أحدث عهداً.
تن�ص عليه املادة  )1( 38ب� َّأن الفرتة
غري �أنه ،على �ضوء ال�شرط الذي ُّ
املتاحة لإجراء الفح�ص يجب �أن تكون وقت ًا "ت�سمح به الظروف"� ،س َّلمت
قرارات �أي�ض ًا ب� َّأن هذا املعيار معيار مرن ،و� َّأن الفرتة الزمنية لإجراء
الفح�ص تختلف بالتايل وفق ًا لوقائع كل حالة )82(.ور�أت �إحدى املحاكم
� َّأن �إتاحة فرتة ق�صرية للفح�ص تتو َّقف على حجم �شركة امل�شرتي،
ونوع الب�ضائع التي ينبغي فح�صها ،ومدى تع ُّقدها �أو �سرعة عطبها �أو
�صفتها كب�ضائع مو�سمية ،والكمية ذات ال�صلة ،واجلهود الالزمة للقيام
بالفح�ص� ،إلخ .وعالوة على ذلك ،يجب النظر يف الظروف املو�ضوعية
�سيما الو�ضع ال�شخ�صي والتجاري
والذاتية لكل حالة حم َّددة  -وال َّ
للم�شرتي ،و�سمات الب�ضائع ،وكمية الب�ضائع امل�س َّلمة ،و�سبيل االنت�صاف
()83
القانوين املختار.
 -14وكما ت�شري املقولة الواردة �أعاله ،ف� َّإن �سرعة عطب( )84الب�ضائع
�أو طابعها املو�سمي( )85هي عامل نظرت فيه املحاكم لدى حتديد الفرتة
الزمنية املتاحة للفح�ص .ومن العوامل الأخرى التي تعرتف القرارات
ب�صلتها باملو�ضوع املهارة املهنية للم�شرتي و�/أو خربته؛( )86والفر�صة
املعقولة املتاحة للم�شرتي (وتوافر الت�سهيالت الالزمة له) لفح�ص
الب�ضائع؛( )87وتوقيت وطبيعة اال�ستخدام �أو �إعادة البيع املتو َّقعني من
جانب امل�شرتي؛( )88ومعرفة امل�شرتي بحاجة البائع �إىل �إخطار �سريع بعدم
()90
املطابقة؛( )89وما �إذا كانت الب�ضائع قد خ�ضعت لتفتي�ش قبل الت�سليم؛
()91
وما �إذا كانت هناك �أيام عطلة خالل الفرتة الزمنية املتاحة للفح�ص؛
ومدى تع ُّقد الب�ضائع؛( )92و�صعوبة �إجراء الفح�ص؛( )93وما �إذا كانت
هناك عيوب يف الكميات امل�س َّلمة ال�سابقة؛( )94وواقعة طلب امل�شرتي
()96
تعجيل ت�سليم الب�ضائع؛( )95وو�ضوح (�أو عدم و�ضوح) عدم املطابقة؛
وكمية الب�ضائع التي �س َّلمها البائع؛( )97وخطر اختالط الب�ضائع مع
()98
ب�ضائع من مو ِّردين �آخرين ما مل ُتفح�ص بعد الت�سليم مبا�شرة؛
و"االختالفات الثقافية"؛( )99وما �إذا كان من �ش�أن فح�ص الب�ضائع �أن
ي�ستتبع تفكيكها �أو �إزالتها من عبواتها؛( )100وما �إذا كانت الب�ضائع
()102
خا�ضعة لتقلُّبات كربى يف ال�سعر(� )101أو تغيرُّ �سريع يف حالتها.
ومن الناحية الأخرى ،مل ي�ؤ ِّد و�صول كميات من الب�ضائع امل�س َّلمة بينما
كان امل�شرتي ال يزال يفح�ص �شحنة �سابقة من الب�ضائع �إىل ت�أجيل
التزام امل�شرتي بفح�ص كميات الب�ضائع امل�س َّلمة التي و�صلت م� َّؤخراً؛
و�أو�ضحت املحكمة �أنه "يف ال�سياق الدويل ،احلر�ص هو الواجب الأول
()103
جلميع املعنيني".
وبالرغم من � َّأن مرونة الفرتة الزمنية التي يجب �أن يفح�ص
-15
امل�شرتي الب�ضائع خاللها وقابلية تلك الفرتة للتغيرُّ معرتف بهما على
حتدد فرتات زمنية افرتا�ضية
نطاق وا�سع ،حاولت ع َّدة قرارات �أن ِّ
للفح�ص الذي يجريه امل�شرتي .ف�أ َّكدت بع�ض الآراء � َّأن فرتة الفح�ص
معينة) هي
الأ�سا�سية العامة (التي ميكن
(�)104أن َّ
تق�صر وفق ًا لظروف َّ
تطول �أو َّ
�أ�سبوع واحد بعد الت�سليم .كما ح َّددت قرارات �أخرى فرتات افرتا�ضية
()106
لإجراء الفح�ص متت ُّد من ثالثة �أيام �أو �أربعة(� )105إىل �أ�سبوعني،
و�إىل �أ�سبوعني �إىل ثالثة �أ�سابيع )107(،و�إىل �شهر )108(.وقيل � َّإن الب�ضائع
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ال�سريعة العطب واملتجان�سة يجب فح�صها فور ت�سليمها �أو يف غ�ضون الأيام
()109
التالية.
املعينة ،اع ُترب توقيت الفحو�ص منا�سب ًا
 -16وا�ستناد ًا �إىل وقائع احلالة َّ
()110
عندما �أُجريت يف الأوقات التالية :خالل �شهر من الت�سليم؛ وخالل
�أ�سبوعني تقريب ًا من �أول ت�سليم مبوجب العقد؛( )111وخالل �أ�سبوع من
()113
الت�سليم؛( )112وخالل �أيام قليلة من الت�سليم يف ميناء الو�صول؛
وخالل ثالثة �أيام من ت�سليم الب�ضائع للم�شرتي؛( )114وخالل يومني من
الت�سليم؛( )115ويف يوم الت�سليم )116(.كما اع ُترب الفح�ص على يد خبري
منا�سب ًا من حيث التوقيت عندما �أُجري و�أُكمل يف وقت غري حم َّدد بعد
الت�سليم ،ولكن حيث كانت الرتتيبات الالزمة جلعل اخلبري يفح�ص
()117
الب�ضائع قد بد�أت قبل و�صول الب�ضائع �إىل وجهتها.
 -17واع ُتربت الفحو�ص يف الفرتات التالية غري منا�سبة التوقيت يف
املعينة :بعد �أكرث من �سنتني من ت�سليم �سلع غري �سريعة العطب
الظروف َّ
(مع الإ�شارة �إىل � َّأن �إجراء فح�ص بعد ما يزيد قلي ًال على �سنة واحدة من
الت�سليم كان من �ش�أنه �أي�ض ًا �أن يكون مفرط الت�أخري)؛( )118وبعد خم�سة
()120
�أ�شهر ون�صف ال�شهر من الت�سليم؛( )119وبعد �أربعة �أ�شهر من الت�سليم؛
وبعد �أكرث من �شهرين من الت�سليم ،الذي َّمت بعد ما يقرب من �شهرين
من �إتاحة
معينة للم�شرتي لفح�ص الب�ضائع؛( )121وبعد �شهرين
فر�صة َّ
()123
()122
من الت�سليم؛ وبعد �سبعة �أ�سابيع من الت�سليم؛ وبعد �شهر �أو �أكرث
من الت�سليم يف حالة ب�ضائع �سريعة العطب؛( )124وبعد ثالثة �أ�سابيع من
لعينة �أن
ت�سليم ب�ضائع غري مع َّقدة ،حيث كان من �ش�أن فح�ص ب�صري ِّ
يك�شف عدم املطابقة ،وحيث مل يكن الفح�ص يتط َّلب عمليات تقنية �صعبة
�أو حتطيم العبوات؛( )125وبعد �أ�سبوعني من ت�سليم مواد غذائية �سريعة
العطب؛( )126وبعد �أكرث من ع�شرة �أيام من الت�سليم؛( )127وبعد �أكرث من
()129
�أ�سبوع �إىل ع�شرة �أيام من الت�سليم؛( )128وبعد ت�سعة �أيام من الت�سليم؛
وبعد �أكرث من �أ�سبوع من الت�سليم؛( )130وبعد �أكرث من �ستة �أيام من الت�سليم
(حيث كان يوجد خطر �أن يحدث خلط بني الب�ضائع وب�ضائع من مو ِّردين
�آخرين ما مل ُتفح�ص الب�ضائع بعد الت�سليم مبا�شرة)؛( )131وبعد �أكرث من
()133
�أيام قليلة من الت�سليم؛( )132وبعد ثالثة �أيام �أو �أربعة �أيام من الت�سليم؛
وبعد �أكرث من ثالثة �أيام من الت�سليم؛( )134وبعد يوم الو�صول �إىل ميناء
الوجهة املق�صودة؛( )135ويف � ِّأي وقت الحق للت�سليم مبا�شرة )136(.وحيث
تخ َّلف امل�شرتي عن فح�ص الب�ضائع يف ميناء الوجهة املق�صودة ،ومل
و�شحنت �إىل عميل
ُتفح�ص الب�ضائع فح�ص ًا �صحيح ًا �إىل �أن �أعيد بيعها ُ
()137
امل�شرتي ،رئي � َّأن امل�شرتي مل ميتثل للمادة .38

عيب املطابقة الكامن
التزام امل�شرتي بفح�ص الب�ضائع بحث ًا عن � ِّأي
 -18من امل�سائل املهمة
ُ
()138
خفيا �أو كامن ًا وال ي َّت�ضح خالل املعاينة الأولية.
عيب يف املطابقة يكون ًّ
يوجه امل�شرتي �إخطار ًا بعدم
فاملادة  )1( 39من االتفاقية تق�ضي ب�أن ِّ
َ
اكت�شف فيها [امل�شرتي]
املطابقة "خالل فرتة معقولة من اللحظة التي
العيب �أو كان من واجبه اكت�شا ُفه" (الت�شديد م�ضاف) .وقد رئي �أنه
َ
ليحدد ما �إذا
فيديو
عر�ض
ماكينات
بفح�ص
التزام
امل�شرتي
على
لي�س
ِّ
()139
كانت تفتقر �إىل �سمات الأمان الكهربائي الأ�سا�سية .واعتمدت
املحاكم نهوج ًا خمتلفة �إزاء الفح�ص الهادف �إىل الك�شف عن العيوب
الكامنة ،واختلفت هذه النهوج على ما يبدو وفق ًا لوجهة النظر ب�ش�أن
طبيعة الفح�ص الذي تقت�ضيه املادة  .38فيبدو � َّأن بع�ض القرارات ترى
متكررة تنطوي
� َّأن الفح�ص الذي تقت�ضيه املادة  38هو عملية م�ستمرة �أو ِّ
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على بحث م�ستمر عن جميع �أوجه عدم املطابقة ،مبا يف ذلك الكامنة
منها )140(.ويبدو � َّأن هذه القرارات تعترب م�س�ألة الوقت الذي كان ينبغي �أن
يكت�شف فيه امل�شرتي وجود � ِّأي عيب ،مبا يف ذلك � ُّأي عيب كامن مل يكن
قاب ًال لالكت�شاف يف الفح�ص الأويل ،م�س�ألة تخ�ضع لأحكام املادة ،38
ويبدو � َّأن ذلك قائم على �أ�سا�س افرتا�ض ب� َّأن املادة ُ 38تلزم امل�شرتي ب�أن
يتم ك�شف جميع العيوب .وهكذا ت�شري
يوا�صل فح�ص الب�ضائع �إىل �أن َّ
بع�ض القرارات �إىل � َّأن �سريان الفرتة الزمنية لإجراء الفح�ص الذي
تقت�ضيه املادة  38بحث ًا عن العيوب الكامنة ال يبد�أ �إ َّال يف الوقت الذي
تتك�شف فيه هذه العيوب )141(،يف حني يبد�أ �سريان فرتة �إجراء
ينبغي �أن َّ
()142
الفح�ص للك�شف عن العيوب الظاهرة بعد ت�سليم الب�ضائع مبا�شرة.
متعددة �أو م�ستمرة مبقت�ضى
ويبدو � َّأن هذه الآراء َّ
تتوخى �إجراء فحو�ص ِّ
املادة  .38ويبدو � َّأن قرارات �أخرى ترى � َّأن الفح�ص الذي تقت�ضيه املادة
 38هو حدث واحد منقطع يقع بعد الت�سليم بفرتة ق�صرية .وبالن�سبة
�إىل املحاكم التي تعتمد هذا النهجُ ،تعترب م�س�ألة الوقت الذي ينبغي �أن
ُتكت�شف فيه العيوب الكامنة �إذا مل يكن من املعقول اكت�شافها يف الفح�ص
()143
الأويل الذي تقت�ضيه املادة  38م�س�ألة تتع َّدى نطاق املادة .38
وثمة مثال يو�ضح هذا النهج ،وهو قرار �ش َّدد على � َّأن الفح�ص
َّ -19
الذي تقت�ضيه املادة  38يجري عند ت�سليم الب�ضائع ،و� َّأن عدم التم ُّكن من
تبينُّ عدم املطابقة الذي ال ميكن اكت�شافه حينها ال ي�شكِّل خمالفة للمادة
()144
يتحمل عبء �إثبات �أن عدم املطابقة ي�شكِّل عيب ًا
)145( .38ورئي � َّأن امل�شرتي َّ
كامناً.

املادة )2( 38
� -20سبقت الإ�شارة �إىل � َّأن املادة  )1( 38تق�ضي ب� َّأن �سريان الفرتة
الزمنية التي على امل�شرتي �أن يجري فيها فح�ص ًا للب�ضائع يبد�أ كقاعدة
عامة عند ت�سليم الب�ضائع )146(.ويخ�ضع مكان ذلك الت�سليم بدوره لأحكام
عقد البيع� ،أو للقواعد االحتياطية املن�صو�ص عليها يف املادة  31يف
حال عدم وجود حكم تعاقدي يتناول هذه امل�س�ألة )147(.ويف العديد من
يتم ت�سليم الب�ضائع �إىل امل�شرتي
ال�صفقات التي َّ
يتوخى يف �إطارها �أن َّ
بوا�سطة طرف ثالث ناقل ،يكون مكان الت�سليم هو املكان الذي ي�سلِّم
فيه البائع الب�ضائع �إىل الناقل لنقلها )148(.ويف هذه احلاالت ،ال يكون
من املنا�سب �أو حتى من املمكن للم�شرتي ،يف كثري من الأحيان ،فح�ص
توخي ًا للعدل� ،أ َّال يبد�أ �سريان
الب�ضائع يف مكان الت�سليم ،ولذلك ينبغيِّ ،
الفرتة الزمنية لإجراء الفح�ص يف ذلك املكان .ولهذا ال�سبب ت�سمح
املادة  )2( 38للم�شرتي ،يف ال�صفقات امل�شتملة على "نقل الب�ضائع" (�أي
النقل بوا�سطة طرف ثالث ناقل) ،بت�أجيل فح�ص الب�ضائع "�إىل حني
و�صولها �إىل املكان اجلديد" )149(،ويبد�أ �سريان الفرتة الزمنية املتاحة
()150
للم�شرتي لإجراء الفح�ص عندما يت�س َّلم الب�ضائع يف ذلك املكان.
و�أُ ِّكد على � َّأن الهدف من هذا احلكم هو "�إعطاء امل�شرتي الفر�صة لتفتي�ش
الب�ضائع بعناية )151("،وحيث فح�ص امل�شرتي الب�ضائع بالفعل يف ذلك
املكان ،رئي � َّأن املادة  )2( 38ال تنطبق )152(.ففي �صفقة تتع َّلق بب�ضائع
ُتنقل من تالني يف �إ�ستونيا �إىل �أبو ظبي يف الإمارات العربية املتحدة ،ر�أت
املحكمة �أنه يجوز للم�شرتي ت�أجيل الفح�ص �إىل حني و�صول الب�ضائع �إىل
ين�ص على الت�سليم على ظهر
�أبو ظبي ،على الرغم من � َّأن العقد
كان ُّ
()153
ال�سفينة (فوب) ( )FOBيف تالني .وذهب قرار �آخر �إىل �أنه ،حيث
ا�شتمل العقد على �شرط "خال�ص الكلفة و�أجور ال�شحن ت�سليم �شنغهاي"
( ،)C & F Shanghaiيح ُّق للم�شرتي ،مبوجب املادة � ،)2( 38أن يع ِّول
على �شهادة تفتي�ش �صادرة يف مكان املق�صد النهائي للب�ضائع ،وال يلزم �أن
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

يفح�ص الب�ضائع يف �شنغهاي ،ل َّأن الفح�ص يف ذلك املكان كان من �ش�أنه
�أن يكون غري عملي وم�ضيعة للمال )154(.ومن الناحية الأخرى ،تخ�ضع
املادة  )2( 38ل ِّأي اتفاق خمالف قد يعقده الطرفان )155(.فحيث كان عقد
ين�ص على �أن ت�سلُّم الب�ضائع "خال�صة من الأعباء
مربم بني بائع وم�شرت ُّ
مربدة يف ميناء التحميل الرتكي (طوربلي)" ل ُت�شحن من
على منت �شاحنة َّ
هناك �إىل بلد امل�شرتي بوا�سطة ناقل ،ر�أت املحكمة � َّأن اتفاق الطرفني
ا�ستبعد �أحكام املادة  )2( 38و� َّأن امل�شرتي ملزم ب�إجراء الفح�ص الذي
توخى قيام
تقت�ضيه املادة  38يف تركيا ولي�س يف مكان الو�صول ،ل َّأن العقد َّ
ممثِّل للم�شرتي بتفتي�ش الب�ضائع يف ر�صيف ميناء التحميل الرتكي وكان
()156
امل�شرتي م�س�ؤو ًال عن اتخاذ التدابري الالزمة لنقل الب�ضائع �إىل بلده.
و�إذا لزم وفق ًا للمادة ( 31ب) �أن تو�ضع الب�ضائع يف مكان حم َّدد حتت
ت�صرف امل�شرتي ،يبد�أ عندئذ �سريان وقت الفح�ص .وال ميكن ت�أجيل
ُّ
()157
الفح�ص �إىل �أن يح�ضر امل�شرتي الب�ضائع �إىل موطنه.

املادة )3( 38
معينة ،بت�أجيل فح�ص
 -21ت�سمح املادة  )3( 38للم�شرتي ،يف ظروف َّ
الب�ضائع �إىل ما بعد الوقت الذي كان من �ش�أن �سريان الفرتة الزمنية
لإجراء الفح�ص �أن يبد�أ فيه عادة لوال ذلك الت�أجيل )158(.وعلى وجه
التحديد� ،إذا "غيرَّ امل�شرتي وجهة الب�ضائع" �أو "�أعاد �إر�سالها( )159دون
�أن تتاح لـه فر�صة معقولة لفح�صها )160("،ت�سمح املادة  )3( 38بت�أجيل
الفح�ص "�إىل حني و�صولها �إىل املكان اجلديد"� ،شريطة � َّأن البائع
"كان  ...يعلم �أو كان من واجبه �أن يعلم" يف وقت �إبرام العقد "باحتمال

			

تغيري وجهة الب�ضاعة او �إعادة �إر�سالها" )161(.ويوحي التحليل الوارد
يتحمل امل�شرتي عبء
يف القرارات ب�أنه ،لال�ستظهار باملادة َّ ،)3( 38
()162
�إثبات � َّأن البائع كان يعلم ب�إمكانية تغيري وجهة الب�ضاعة �أثناء النقل
و� َّأن امل�شرتي مل تتح له فر�صة معقولة لفح�ص الب�ضائع قبل �إعادة
()163
�إر�سالها.
 -22ومبقت�ضى املادة  ،)3( 38ت�س َّنى ت�أجيل فح�ص �شحنة من �أخ�شاب
قا�سية نادرة كان امل�شرتي قد �أر�سلها �إىل زبونه (بعلم البائع) ،وذلك
�إىل حني و�صول الب�ضائع �إىل مرافق الزبون )164(.وحيث كان بائع يعلم
جمرد �شركة جتارية ،تفتقر �إىل املرافق الالزمة اخلا�صة
� َّأن امل�شرتي هو َّ
بها لت�سلُّم الب�ضائع �أو تخزينها �أو نقلها ،رئي � َّأن البائع كان يعلم �أو كان
ينبغي �أن يعلم �أن الب�ضائع �س ُتغيرَّ وجهتها �أو يعاد �إر�سالها ،ولذلك تنطبق
ب�صريا ب�سيط ًا عند ت�سليم
املادة  )165(.)3( 38وحيث �أجرى م�ش ٍرت فح�ص ًا
ًّ
الب�ضائع �إليه ،رئي � َّأن املادة  )3( 38ت�سمح له بت�أجيل �إجراء فح�ص �أدق
�إىل حني ت�سليم الب�ضائع �إىل زبونه )166(.و َف َّ�سرت ع َّدة قرارات ال�شروط
الالزمة النطباق املادة  )3( 38تف�سري ًا �صارماً .فرئي � َّأن هذا احلكم ال
ينطبق �إ َّال �إذا ُ�سلِّمت الب�ضائع مبا�شرة من البائع �إىل الزبون النهائي �أو
يت�صرف ب�صفة و�سيط فقط بني البائع والزبون النهائي،
�إذا كان امل�شرتي َّ
ويخزنها يف
واع ُترب احلكم غري منطبق حيث يت�س َّلم امل�شرتي الب�ضائع ِّ
()167
�سيعاد بيعها ومتى.
م�ستودعه اخلا�ص دون �أن يعلم م�سبق ًا ما �إذا كان ُ
وقيل �أي�ض ًا � َّإن املادة  )3( 38ال ت�سمح بت�أجيل الفح�ص �إ َّال �إذا �أعيد �إر�سال
كامل ال�شحنة امل�س َّلمة (ولي�س جزء ًا منها فقط) �أو َّمت تغيري وجهتها
�أثناء النقل ،وذلك فقط �إذا مل تكن لدى امل�شرتي فر�صة معقولة لفح�ص
()168
ال�شحنة امل�س َّلمة.
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التحكيم رقم  ،International Court of Arbitration Bulletin ،)٨٢٤٧املج َّلد  ،١١ال�صفحة )٢٠٠٠( ٥٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
.
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�أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير  .]١٩٩٣انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم ٩٤٤
الن�ص الكامل للقرار) (امل�شرتي ملزَ م ب�أن يفح�ص فح�ص ًا منف�ص ًال كل دفعة ت�س َّلم يف �إطار عقد بيع على
[حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٥انظر َّ
دفعات؛ ويبد�أ �سريان الوقت املعقول املتاح للم�شرتي لتقدمي �إخطار بعدم املطابقة مبوجب املادة  )1( 39من الوقت الذي كان ينبغي للم�شرتي �أن يكت�شف خالله عدم املطابقة يف
� ِّأي دفعة َّمت ت�سليمها ،ولي�س من الوقت الذي �أكمل فيه البائع جميع عمليات الت�سليم مبقت�ضى العقد).
()7انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل ،٢٠٠٦
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٢املحكمة العليا� ،إ�سبانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٨انظر َّ
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س
َّ
]١٩٨٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٣املحكمة العليا ،هولندا� ٢٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٤حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٩٩؛
الن�ص الكامل للقرار) .لالطِّ الع على مزيد من املعلومات
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٦كانتون تي�شينو� ،Pretore di Locarno Campagna ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٢انظر َّ
عن �أثر عدم تقدمي �إخطار يف الوقت املنا�سب ،انظر النبذات ب�ش�أن املواد  ٣٩و ٤٠و.٤٤
()8املحكمة الإقليمية يف جيلينا� ،سلوفاكيا ٢٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()9حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()10حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٢٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :اتفاق ،ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار).
رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
()11املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()12ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه .]1998
()13حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،(Volmari Werner v. Isocab NV( ٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()14حمكمة �آرنيم ،هولندا ١٧ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٧يونيلك�س.
()15حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()16ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س
الن�ص
 ،]١٩٩٩متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٧انظر َّ
النية يف تنفيذ عقود البيع الدولية .املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل ،هولندا� ٥ ،آذار/
الكامل للقرار).التزام امل�شرتي بفح�ص الب�ضائع مبوجب املادة َّ 38مت ربطه �أي�ض ًا مببد�أ ُح�سن َّ
مار�س  ،١٩٩٧يونيلك�س.
()17حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو  ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت
على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :قارن حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شليزفيغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduكان يتعينَّ فح�ص املا�شية فور ًا بعد الت�سليم ،ب�سبب �إمكانية التغيرُّ ال�سريع يف حالتها).
()18حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()19
قرت احلجج يف ق�ضية
حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُ َّ
الن�ص الكامل للقرار).
كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()20ق�ضية كالوت رقم [ ٤٥هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٨٩ ،قرار التحكيم رقم .])٥٧١٣
()21
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧انظر َّ
()22
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٧انظر َّ
()23
املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٦ ،آذار/مار�س  ،(Roelants Eurosprint v. Beltronic Engineering International( ٢٠٠٢يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم ٨١
الن�ص الكامل للقرار).
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٤انظر َّ
()24
تن�صان على قواعد خا�صة
انظر املناق�شة الواردة يف الفقرات � 14-11أدناه .يخ�ضع الإطار الزمني املح َّدد يف املادة  )1( 38للفقرتني ( )2و( )3من املادة  ،38اللتني َّ
معينة .انظر الفقرات � 23-20أدناه .انظر �أي�ض ًا مناق�شة العيوب الكامنة ،الواردة يف الفقرة � 18أدناه.
تنطبق على �أحوال َّ
()25انظر املناق�شة الواردة يف الفقرتني � 10-9أدناه.
()26حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ١٢ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر
�أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير "( ]٢٠٠٧يتو َّقف طول الفرتة املعقولة على ظروف احلالة وطبيعة الب�ضائع امل�س َّلمة").
()27
قرت احلجج
حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُ َّ
الن�ص الكامل للقرار).
يف ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()28
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٤حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٥انظر َّ
()29حمكمة �آرنيم ،هولندا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جمل�س الق�ضاء يف �سيجيد ،هنغاريا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 9٤هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري االحتادية  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٤اتفاق ب�ش�أن
وقت الفح�ص وطريقته)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،]١٩٩٩متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ املحكمة اجلزئية يف
ت�سفويل ،هولندا� ٥ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٧يونيلك�س (اتفاق ب�ش�أن الوقت).
()30ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ٢٨ ،أيار/مايو .]٢٠٠٤
()31املحكمة العليا ،النم�سا 28 ،حزيران/يونيه .CISG-online No. 2569 = 25 ،2013 ،Internationales Handelsrecht ،2012
()32ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٤ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٦
()33حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
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()34حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي ،فنلندا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.utu.fi :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا،
� ٢٧آب�/أغ�سط�س  ،]١٩٩٩متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل ،هولندا� ٥ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم ١٧٠
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا،
[حمكمة منطقة ترير� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٥انظر َّ
 ٣حزيران/يونيه .]١٩٩٨
()35ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٣
()36ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ُ ( ]2002توافق على حتليل حمكمة اال�ستئناف الأدنى الذي خل�ص �إىل � َّأن البائع تنازل عن ح ِّقه
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
يف االعرتا�ض على � َّأن امل�شرتي مل يفح�ص الب�ضائع فوراً ،وذلك عندما قبل البائع الإخطار املت� ِّأخر بعدم املطابقة َ
وع َر�ض �أن يعاجلها) (انظر َّ
�ضمنيا عن حقوقه ،لأنه تفاو�ض ملدة � 15شهر ًا على مبلغ التعوي�ض عن الأ�ضرار عن الب�ضائع
رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٨تنازل البائع
ًّ
وع َر�ض دفع تعوي�ض عن الأ�ضرار يبلغ �سبعة �أ�ضعاف ثمن
خبري
غري املطابقة دون �أن يحتفظ بح ِّقه يف التعويل على املادتني  38و ،39ودفع �أتعاب
بناء على طلب من امل�شرتيَ ،
ً
الب�ضائع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( .]١٩٩٧تنازل البائع عن حقوقه مبوافقته على تقدمي ائتمان عن الب�ضائع التي �أثبت امل�شرتي
�أنها غري مطابقة) .ولكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري االحتادية ،فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٤مل يتنازل
املوجه من امل�شرتي؛ �إذ � َّإن َّنية البائع �أن يتنازل يجب �إثباتها �إثبات ًا وا�ضحاً)؛ ق�ضية
مبجرد عدم اعرتا�ضه فور ًا على توقيت الإخطار َّ
البائع عن حقوقه مبوجب املادتني  38وَّ 39
]
١٩٩٨
الثاين/نوفمرب
ت�شرين
٣٠
�سوي�سرا،
زيوريخ،
كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون
بناء على طلب امل�شرتي ،بفح�ص الب�ضائع التي ا َّدعى امل�شرتي
البائع،
(قيام
ً
�أنها غري مطابقة ال يعني � َّأن البائع تنازل عن ح ِّقه يف ا ِّدعاء ت� ُّأخر الإخطار بعدم املطابقة).
()37
التم�سك
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤حتكيم ،هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري االحتادية ،فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه ُ ]١٩٩٤
(منع البائع من ُّ
مربر يف تف�سريه ب�أنه يد ُّل على � َّأن البائع يقبل �صحة �شكوى امل�شرتي من عدم املطابقة،
ت�صرف ًا ميكن �أن يكون للم�شرتي ِّ
بحقوقه يف �إطار املادتني  38و 39وذلك ( )1لأنه مار�س ُّ
عول على الإ�شارة �إىل � َّأن البائع لن يثري دفاع ًا ي�ستند �إىل املادتني  38و.)39
و( )2ل َّأن امل�شرتي َّ
()38ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٣حمكمة منطقة دارم�شتات� ،أملانيا� ٩ ،أيار/مايو ]٢٠٠٠؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٧حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا� ٢٦ ،آذار/مار�س .]١٩٩٦
تو�ضح �سالمة نوعية حبوب الكاكاو،
لكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٣حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨قبول �شهادة �سابقة لل�شحن ِّ
الن�ص الكامل للقرار).
لأغرا�ض ال�سحب من خطاب اعتماد ،ال يحرم امل�شرتي من ِّ
احلق يف فح�ص الب�ضائع بعد الت�سليم ويف االعرتا�ض على نوعيتها) (انظر َّ
( ،Polimeles Protodikio Athinon)39اليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ١٢ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف
قرت احلجج يف ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة
يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُ َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو (Chicago Prime ٢٠٠٤
االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
) ،Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
�سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٧املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٩ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة
فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه]؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س  ]١٩٩٩متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.at :انظر �أي�ض ًا
حجة امل�شرتي القائلة ب� َّأن عدم املطابقة مل يكن ممكن ًا اكت�شافه خالل الفح�ص
ق�ضية كالوت رقم [ 828حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٧ترف�ض َّ
يقدم دلي ًال على �أنه فح�ص
مل
امل�شرتي
أن
ل
البائع
ل�صالح
ر
(تقر
يونيلك�س
،١٩٩٦
حجته بالأد َّلة)؛ حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٧ ،ني�سان�/أبريل
َّ
ِّ
ِّ
الأويل ،ل َّأن امل�شرتي مل ي�سند َّ
وجه الإخطار بالعيب يف الوقت املنا�سب).
أنه
�
وعلى
الب�ضائع يف الوقت املنا�سب
َّ
()40
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٠حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()41ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،]١٩٩٩متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.at :
()42ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س ( ]1998بالنظر �إىل � َّأن امل�شرتي تاجر ذو خربة ،كان ينبغي �أن يجري فح�ص ًا
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٨٩على �ضوء خربة
قائم ًا على اخلربة و�أن يكت�شف العيوب) (انظر َّ
امل�شرتي وكونه وجد عيوب ًا يف الكمية امل�س َّلمة الأوىل ،كان ينبغي للم�شرتي �أن يجري فح�ص ًا �أدق).
()43ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٣املحكمة العليا ،هولندا� ٢٠ ،شباط/فرباير ( ]1998رغم عطلة امل�شرتي ال�صيفية ،مل يكن ينبغي �أن ي� ِّؤخر فح�ص الب�ضائع عندما ا�شتكى زبونه
منها يف متوز/يوليه)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 285حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب ( ]1998كون مرافق الت�صنيع التابعة للم�شرتي كانت ال تزال
البت فيما �إذا كان امل�شرتي قد �أجرى فح�ص ًا مالئماً).
حتت الت�شييد وكانت �أعمال امل�شرتي غري منظمة ال ينبغي �أن يو�ضع يف االعتبار لدى ِّ
()44حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()45املحكمة الإقليمية يف جيلينا� ،سلوفاكيا ٢٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا يف
كانتون �أبينت�سيل �آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ١٨ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٨يونيلك�س (فح�ص �أجراه زبون امل�شرتي)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،كانون الثاين/
يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/
فرباير ( ]١٩٩٥كان ينبغي لزبون امل�شرتي �أن يفح�ص الب�ضائع ويكت�شف العيب يف وقت �أقرب من الوقت الذي قام فيه بذلك)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٠حمكمة اال�ستئناف
الن�ص
الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٢ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٤كان الفح�ص الذي �أجراه زبون امل�شرتي ،الذي �أعيد �شحن الب�ضائع �إليه ،يف وقته املنا�سب و�صحيحاً) (انظر َّ
الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٢٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
البت فيما �إذا كان الفح�ص الذي �أجراه زبون امل�شرتي
(ت�شري القاعدة القانونية الرئي�سية �إىل � َّأن الفح�ص مبوجب املادة  38ميكن �أن يجريه طرف ثالث ،ولكن مل يكن
�ضروريا ُّ
ًّ
وجه ،على �أية حال� ،إخطار ًا يف الوقت املنا�سب بعدم املطابقة مبوجب املادة .)39
يفي ب�أحكام املادة  ،38ل َّأن امل�شرتي َّ
()46
حول �إليه امل�شرتي الب�ضائع
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٥٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]1999الطرف الثالث الذي َّ
مربر حتويل الب�ضائع �إىل الطرف الثالث فقد
(من�سوجات من الألياف الزجاجية) لتجهيزها كان مفرت�ض ًا �أن يجري الفح�ص الذي تقت�ضيه املادة 38؛ ومبا � َّأن امل�شرتي � َّأخر دون ِّ
كان الفح�ص مت� ِّأخراً).
()47ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ت�شرين
الثاين/نوفمرب ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س  .]١٩٩٩انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/
الن�ص الكامل للقرار).
يناير ( ]٢٠٠٢توافق على النهج الذي ا َّتبعته حمكمة اال�ستئناف الأدنى التي قالت � َّإن ا�ستخدام خرباء لفح�ص الب�ضائع املع َّقدة ًّ
تقنيا قد يكون الزماً) (انظر َّ
()48املحكمة العليا� ،إ�سرائيل� ١٧ ،آذار/مار�س  ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd.( ٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()49حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير .]١٩٩٥
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()50
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا،
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،]١٩٩٩متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.at :ولالطالع على مناق�شة للأحكام التعاقدية والأعراف املتعلِّقة بالفح�ص ،انظر الفقرة
� 6أعاله.
()51املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة فوجيان ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 20 ،كانون الأول/دي�سمرب (Cugranca Safety SL v Fujian Quanzhou Dongba Shoes ،2014
 ،& Clothes Ltd), (2014) Min Min Zhong Zi No 1454حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.ccmt.org.cn :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين،
الن�ص الكامل للقرار) (الفح�ص "املعقول والعادي")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س ،]١٩٩٩
�سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.at :
()52ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،]١٩99متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.at :انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
بالعينة واختبارات
در�سدن� ،أملانيا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كان يلزم �إجراء فح�ص ع�شوائي ِّ
�إجهاد للب�ضائع ،ل َّأن ذلك مل يكن ليتط َّلب جهد ًا كبري ًا �أو تكاليف مفرطة)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ١٢ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال تق�ضي املادة � 38إ َّال ب�إجراء فح�ص تكون كلفته واجلهد الالزم للقيام به يف تنا�سب معقول مع الفوائد املتو َّقعة من
الفح�ص)؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كان ينبغي للم�شرتي �أن
تكبد "نفقات غري مقبولة")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣٠ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر
يفح�ص قاع احلاويات ل َّأن ذلك مل يكن ليتط َّلب من امل�شرتي ُّ
(تقرر
الن�ص الكامل للقرار) (الفح�ص التقني للب�ضائع غري الزم لأنه "غري معقول من الناحية االقت�صادية")؛ حمكمة منطقة بادربورن� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٦يونيلك�س ِّ
َّ
قرت احلجج يف ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٢
� َّأن امل�شرتي ال يتعينَّ عليه �إجراء حتاليل كيميائية خا�صة للمر َّكب البال�ستيكي)� ،أُ َّ
()53
(تقدم املثالني التاليني لنوع الفح�ص الالزم
الن�ص الكامل للقرار) ِّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
كي وغ�سل (لفح�ص نوعية الألوان �أو االنكما�ش)؛ ويف حالة الأحذية واملالب�س ،لب�س الب�ضائع")؛ ق�ضية كالوت رقم 230
ملختلف �أنواع الب�ضائع" :يف حالة املن�سوجات ،اختبارات ٍّ
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٧نق�ضتها لأ�سباب �أخرى ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/
املجمد �أقدم
نوفمرب ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Sø og Handelsretten[ ٩٩٧الدامنرك ٣١ ،كانون الثاين/يناير ُّ ]٢٠٠٢
(تن�ص على � َّأن امل�شرتي كان ينبغي �أن يكت�شف �أن ال�سمك َّ
عينات وفح�صها).
َّ
�سيئة ،وذلك بفح�ص �أختام التوقيت املوجودة على العبوات ،وبتدفئة ِّ
مما هو من�صو�ص عليه يف العقد ويف حالة ِّ
()54ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٧نق�ضتها لأ�سباب �أخرى ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٠املحكمة
االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٨
()55ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٤حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١١ ،ت�شرين الأول/
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٧نق�ضتها لأ�سباب
�أكتوبر ( ]٢٠٠٥انظر َّ
�أخرى ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب "( ]١٩٩٨كافي ًا للك�شف عن العيوب املمكنة").
()56حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار).
رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()57حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل
العينات الع�شوائية و�إجراء اختبارات الإجهاد معقو ًال وكان من �ش�أنه �أن يك�شف العيوب)؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت،
يكن الفح�ص الب�صري الب�سيط كافي ًا حيث كان �أخذ ِّ
بلجيكا ٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كان البائع ملزَ م ًا ب�إجراء املزيد من الفحو�ص ،ل َّأن الفح�ص
الب�صري كان من �ش�أنه �أن ي�شري �إىل وجود عيوب).
()58حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ١٢ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()59
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٨انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) (كان ينبغي للتاجر امل�شرتي ،بالنظر �إىل خربته� ،أن يجري "فح�ص ًا �أكرث دقة ومهنية").
�شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٨٩انظر َّ
()60حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()61حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف
ها�سيلت ،بلجيكا ٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()62املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة فوجيان ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 20 ،كانون الأول/دي�سمرب (Cugranca Safety SL v Fujian Quanzhou Dongba Shoes ،2014
عينات معقول" ا�س ُتخدم يف فح�ص الب�ضائع) ،متاحة يف
 ،& Clothes Ltd), (2014) Min Min Zhong Zi No 1454حكم مدين (يق�ضي ب� َّأن امل�شرتي ملزَ م ب�أن يثبت � َّأن "�سحب ِّ
الإنرتنت على العنوانwww.ccmt.org.cn :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
الن�ص
كالوت رقم  ،Sø og Handelsretten[ ٩٩٧الدامنرك ٣١ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٣انظر َّ
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧تق�ضي ب�إجراء فح�ص للب�ضائع من خالل اال�ستعمال،
العينات الع�شوائية الزم دائماً) ،نق�ضتها لأ�سباب �أخرى ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية� ،أملانيا،
بحث ًا عن العيوب التي ال تظهر �إ َّال عند اال�ستعمال ،وت�ؤ ِّكد � َّأن �أخذ ِّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
(انظر
]
١٩٩٨
آذار/مار�س
� 
١١
أملانيا،
�
ميونيخ،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
 ٢٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة
َّ
ملزَ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
(انظر
دة)
املجم
أجبان
ل
ا
�شحنة
من
ا
جزء
ويفح�ص
يدفئ
أن
�
ب
م
(امل�شرتي
]
رقم [ ٩٨حمكمة رورموند ،هولندا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩١
ً
َّ
َّ
كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،]١٩٩٩متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨كان ينبغي للم�شرتي
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون
�أن يجري فح�ص ًا مبعاجلة ِّ
عينة من البال�ستيك امل�س َّلم ،با�ستخدام ماكيناته يف املعاجلة) (انظر َّ
زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم ٤
[حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٨٩مل يكن الفح�ص الع�شوائي لكمية م�س َّلمة من الأحذية كافي ًا حيث َّمت اكت�شاف عيوب يف كمية �سبق ت�سليمها).
()63حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ١٢ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()64
العينات يكفي فيما
حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أخذ ِّ
الن�ص الكامل للقرار)
يخ�ص عمليات ت�سليم كميات كبرية من الب�ضائع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
ُّ
يخ�ص "ال�سال�سل ال�صغرية" من الب�ضائع التي تتناولها هذه
(تن�ص على �أنه ال يلزم �سوى �أخذ ِّ
يخ�ص �أ�صناف الإنتاج ال�ضخم ،ولكنه لي�س كافي ًا فيما ُّ
عينات ع�شوائية فيما ُّ
ُّ
الق�ضية)؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
عينات من النبيذ لفح�صها يف اليوم التايل للت�سليم يكفي؛ ولكن ال يتعينَّ على امل�شرتي �إجراء فح�ص
رقم [ ١٧٠حمكمة منطقة ترير� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر �( ]١٩٩٥أخذ ِّ
.
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للبحث عن التخفيف باملاء ،ل َّأن ذلك ال ُيجرى عموم ًا يف جتارة النبيذ)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف يينا� ،أملانيا� ٢٦ ،أيار/مايو ( ]1998كان يكفي
احلية بعد الت�سليم)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٢املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين� ،سوي�سرا ٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٧كان يكفي �إجراء
فح�ص ِّ
عينات ع�شوائية من الأ�سماك َّ
الن�ص الكامل للقرار) .لكن انظر حمكمة ت�سفويل ،هولندا� ٥ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٧يونيلك�س (مل يكن يكفي فح�ص الكمية امل�س َّلمة
فح�ص ع�شوائي للأجهزة الطبية املغ َّلفة) (انظر َّ
العينة حيث كانت الفر�صة قد �أتيحت للم�شرتي بالفعل لفح�ص ال�شحنة بكاملها عندما كانت جت َّهز وكان امل�شرتي قد اكت�شف عدم مطابقة يف �شحنة �أخرى
من الأ�سماك بطريقة ِّ
�أر�سلها البائع).
()65املحكمة الإقليمية يف جيلينا� ،سلوفاكيا ٢٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
جممدة ال يعفي امل�شرتي من التزام الفح�ص ،فقد كان ينبغي للم�شرتي
رقم [ ٩٨حمكمة رورموند ،هولندا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩١كون ال�شحنة امل�س َّلمة تت�أ َّلف من �أجبان َّ
�أن يدفئ جزء ًا من ال�شحنة ويفح�صه)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣كون الأبواب �سلِّمت ملفوفة
عينة من الأبواب)؛
يف �صفائح بال�ستيكية على �ألواح وكان امل�شرتي يعتزم �إر�سال الأبواب �إىل زبائنه مل يكن مينع امل�شرتي من فح�ص الب�ضائع ،فقد كان ينبغي له �أن َّ
يف�ض غالف ِّ
يفك لفائف الغزل لكي يفح�صه قبل معاجلته)؛
املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٧يونيلك�س (لي�س من املعقول �أن ُيتو َّقع من م�شرتي الغزل �أن َّ
عينة من الأجهزة الطبية من �صناديق ال�شحن
ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٢املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين� ،سوي�سرا ٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٧كان ينبغي للم�شرتي �أن ي�سحب ِّ
الن�ص الكامل للقرار).
ويفح�صها عرب الأغلفة ال�شفافة) (انظر َّ
()66حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()67حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٨٩٢
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
[حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،]1999متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ حمكمة منطقة �إيلفانغني� ،أملانيا،
� ٢١آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س.
]
٢٠٠٤
الثاين/يناير
كانون
٢٧
�سوي�سرا،
�شافهاوزين،
كانتون
حمكمة
()68ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة �إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب/
(انظر
َّ
�أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٨٩الفح�ص الع�شوائي لكمية م�س َّلمة من الأحذية مل يكن كافي ًا حيث
َّمت اكت�شاف عيوب يف كمية م�س َّلمة �سابقة).
()69حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو  ،(Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.) ٢٠٠٤متاحة
يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()70ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1998
()71
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧انظر َّ
()72ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٧الفح�ص الفوري للمواد الكيميائية الزم حيث كانت املواد الكيميائية
�ستخلط مع مواد �أخرى بعد الت�سليم بوقت ق�صري)؛ حمكمة ت�سفويل ،هولندا� ٥ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٧يونيلك�س (كان يلزم �إجراء الفح�ص �سريع ًا حيث كان امل�شرتي �سيقوم بتجهيز
مما �إذا كانت الأ�سماك معيبة عندما بيعت)؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا ١٥ ،كانون الأول/
�شحنة الأ�سماك ،ل َّأن التجهيز كان �سيجعل من امل�ستحيل التي ُّقن َّ
يتم �إ َّال بعد جتهيز الفراء بالفعل مل يكن يف الوقت املنا�سب).
دي�سمرب  ،١٩٩٧يونيلك�س (فح�ص الفراء الذي مل َّ
()73مثالً ،حمكمة فوريل� ،إيطاليا� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 1203
[حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة
هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٧؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg.law.pace.edu :
الن�ص الكامل للقرار) ("تبد�أ الفرتة الزمنية املن�صو�ص عليها يف املادة 38
قرت احلجج يف ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
�أُ َّ
ت�صرف امل�شرتي يف املكان املن�صو�ص عليه)".؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/
( )1من اتفاقية البيع عندما تكون الب�ضائع حتت ُّ
الن�ص الكامل للقرار) (وقت الفح�ص من جانب امل�شرتي "يحت�سب من الوقت الذي يتاح فيه للم�شرتي الو�صول �إىل الب�ضائع يف مكان الت�سليم ....والوقت
يناير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
ت�صرف امل�شرتي حا�سم الأهمية لبدء فرتة الفح�ص)".؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
الذي تكون فيه الب�ضائع حتت ُّ
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة
العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ُ ( ]2002توافق على النهج الذي ا َّتبعته حمكمة اال�ستئناف الأدنى التي قالت � َّإن فرتة الفح�ص تبد�أ فور �إتاحة الب�ضائع للم�شرتي يف مكان
ين�ص على
الت�سليم) (انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣حيث كان العقد ُّ
ً
�شاحنة
على
أعباء
ل
ا
من
ا
ت�سليم اخليار "خال�ص
مربدة عند ر�صيف ال�شحن الرتكي "،كان ينبغي للم�شرتي الأملاين �أن يفح�ص الب�ضائع عند حتميلها يف تركيا ،بد ًال من �أن ينتظر
َّ
�إىل �أن َّمت �إر�سالها �إىل �أملانيا)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٤ت�ؤ ِّكد � َّأن فرتة فح�ص الب�ضائع مبوجب املادة
 38وتوجيه الإخطار مبوجب املادة  39تبد�أ عند ت�سليم الب�ضائع �إىل امل�شرتي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ( ]2000يبد�أ �سريان الوقت
املتاح للم�شرتي لفح�ص الب�ضائع عند الت�سليم �أو بعده بفرتة وجيزة� ،إ َّال حيث ال يكون اكت�شاف العيب ممكن ًا �إ َّال عند جتهيز الب�ضائع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٦كانتون تي�شينو،
� ،Pretore di Locarno Campagnaسوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٢يجب على البائع �أن يفح�ص الب�ضائع عند الت�سليم)؛ حمكمة ت�سفويل ،هولندا� ٥ ،آذار/مار�س ،١٩٩٧
يتم يف وقت الت�سليم ووقت الرتكيب
يونيلك�س (يجب الفح�ص يف وقت الت�سليم �أو بعده بفرتة وجيزة) .قالت املحكمة العليا الأملانية � َّإن فح�ص املاكينات مبوجب املادة  38ينبغي �أن َّ
الن�ص الكامل للقرار) .يف قرار يتع َّلق ببيع وتركيب بوابات منزلقة ،ر�أت
كليهما؛ انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٩انظر َّ
�إحدى املحاكم � َّأن العيوب يف البوابات كان ينبغي اكت�شافها عندما كان تركيب البوابات قد اكتمل من حيث اجلوهر ،رغم � َّأن بع�ض الأعمال الثانوية بقيت غري منجزة من جانب
امل�شرتي؛ انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦٢كانتون �سانت غالني ،اللجنة الق�ضائية ملنطقة �أوبرراينتال� ،سوي�سرا ٣٠ ،حزيران/يونيه  .]١٩٩٥مل ت�ست�شهد املحكمة باملادة  38بالفعل،
وبد ًال من ذلك ،ناق�شت االلتزام املن�صو�ص عليه يف املادة  )1( 39بتوجيه �إخطار بعدم املطابقة يف غ�ضون وقت معقول من وقت اكت�شاف عدم املطابقة �أو الوقت الذي كان ينبغي
فيه اكت�شافها – ولكن القرار ينطوي �ضمن ًا بو�ضوح على � َّأن الوقت املتاح للم�شرتي لفح�ص الب�ضائع يبد�أ حتى قبل �أن يكون البائع قد �أكمل �أداء واجباته .وحيث َّمت ت�سليم كوابل
لف الكوابل على بكرات �صحيحة
م�صاعد على بكرات من حجم خاطئ ،ر�أت حمكمة � َّأن امل�شرتي كان ينبغي �أن يفح�ص الب�ضائع بحث ًا عن العيوب يف الوقت الذي قام فيه ب�إعادة ِّ
احلجم (وهو ما حدث بعد ثمانية �أيام من الت�سليم)؛ ولذلك كان اكت�شاف عيوب ظاهرة يف الكوابل الحق ًا من جانب زبون امل�شرتي غري منا�سب التوقيت فيما يتع َّلق بالتزامات
امل�شرتي مبوجب املادة  .)1( 38ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٢حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]2001حيث َّمت ت�سليم الب�ضائع �إىل ميناء حدده �شرط
ت�سليم ظهر ال�سفينة ( )FOBالوارد يف العقد ولكن مل يت�س َّلم امل�شرتي �سند ال�شحن الذي يغطي الب�ضائع �إ َّال بعد قرابة �شهر" ،افرت�ضت" املحكمة � َّأن �سريان فرتة الفح�ص مل يبد�أ
الن�ص الكامل للقرار).
�إىل �أن تل َّقى امل�شرتي �سند ال�شحن .ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
()74انظر املادة  69من اتفاقية البيع؛ حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٢ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
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()75
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٤حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٥انظر َّ
()76حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا� ١٤ ،شباط/فرباير  ،(NV Carta Mundi v. Index Syndicate Ltd.( ٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()77املحكمة العليا يف ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()78
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا،
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٩انظر َّ
النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ُ ( ]٢٠٠٢توافق على النهج الذي ا َّتبعته حمكمة اال�ستئناف الأدنى التي ر�أت � َّأن العيوب مل يكن ممكن ًا اكت�شافها �إىل �أن حدث الت�شغيل امل�ؤ َّقت
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه "( ]2000الوقت الذي يجب على امل�شرتي �أن يفح�ص فيه الب�ضائع
للب�ضاعة) (انظر َّ
ا�ستثنائيا ،وذلك مث ًال عندما ال يكون اكت�شاف العيب ممكن ًا �إ َّال بتجهيز
ال
�
إ
ذلك
عن
ر
أخ
�
يت
أن
�
ميكن
وال
وجيزة،
بفرتة
بعده
أو
�
الت�سليم
لدى
عامة
ب�صفة
هو
...
مبوجب املادة )1( 38
َّ
َّ
ًّ
�ضمنيا على � َّأن فرتة الفح�ص بحث ًا عن العيوب الكامنة يف بالط الأر�ضيات بد�أ
(تن�ص
]
١٩٩٨
�شباط/فرباير
٢٠
هولندا،
العليا،
املحكمة
[
٨٣٣
رقم
كالوت
الب�ضائع)".؛ ق�ضية
ًّ
ُّ
�سريانها عندما ا�شتكى زبون امل�شرتي ،وذلك بعد نحو �سبعة �أ�شهر من ت�سليم البائع البالط �إىل امل�شرتي)؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٤يونيلك�س
املحركات بحث ًا عن العيوب الكامنة مل تبد�أ �إىل �أن ر َّكب امل�شرتي الب�ضائع وقام بت�شغيلها)؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٢٧ ،حزيران/يونيه
(ت�شري �إىل � َّأن فرتة فح�ص ِّ
 ،١٩٩٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانَّ ( www.law.kuleuven.be :مت متديد وقت فح�ص الب�ضائع وتوجيه الإخطار بعدم املطابقة فيما يتع َّلق بالب�ضائع التي كان يتعينَّ جتهيزها
(تن�ص على �أنه ،حتى �إذا مل يكن بالو�سع الك�شف عن
قبل �أن يت�س َّنى اكت�شاف العيوب) .لكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٣
ُّ
عينات من الأقم�شة).
تتم �صباغتها ،كان ينبغي للم�شرتي �أن يجري فح�ص ًا
أوليا ب�صباغة ِّ
العيوب يف الأقم�شة �إىل �أن َّ
ع�شوائيا � ًّ
ًّ
()79حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كان يلزم
فح�ص الب�ضائع املتجان�سة [�أقرا�ص كلور] بعد الت�سليم مبا�شرة)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،حزيران/يونيه ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم International ،)٨٢٤٧
 ،Court of Arbitration Bulletinاملج َّلد  ،١١ال�صفحة ( )2000( ٥٣كان ينبغي للم�شرتي �أن يفح�ص �شحنة كبرية من مر َّكب كيميائي يف يوم و�صولها �إىل ميناء املق�صد)؛ حمكمة
منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س (ت�ؤ ِّكد � َّأن التزام امل�شرتي بفح�ص الب�ضائع يجب االمتثال له فوراً ،حتى و�إن مل تكن الب�ضائع �سريعة العطب)؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٥٦كانتون تي�شينو� ،Pretore di Locarno Campagna ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٢ل َّأن امل�شرتي والبائع تاجران ،كان ينبغي للم�شرتي �أن يفح�ص الب�ضائع
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة �آرنيم ،هولندا ١٧ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٧يونيلك�س (كان ينبغي للم�شرتي ،الذي هو تاجر معدات طبية� ،أن يتح َّقق فور ًا
فور ًا عند ت�سليمها) (انظر َّ
بعد الت�سليم من وجود امل�ستندات الالزمة لالمتثال للوائح)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ٣ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨يجب على
امل�شرتي �أن يفح�ص الأزهار يف يوم ت�سليمها)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٤كان يلزم فح�ص الأقم�صة
فور ًا بعد الت�سليم).
()80املحكمة الإقليمية يف جيلينا� ،سلوفاكيا ٢٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تعبئة الب�ضائع
جعلت من ال�صعب فح�صها قبل �إعادة بيعها ،ولذلك مل يكن امل�شرتي ملزما بفح�صها فور ًا بعد الت�سليم)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٨
�أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٤انظر َّ
()81
ُ
قرت احلجج يف ق�ضية
حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أ َّ
يت�صرف يف الوقت املنا�سب ....وال
الن�ص الكامل للقرار) ("ال �شك يف �أنه يتعينَّ على امل�شرتي �أن
كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
َّ
تقت�ضي �صيغة املادة  38من اتفاقية البيع وال اخللفية التاريخية لتلك املادة تطبيق معيار �صارم على احل َّد الزمني لإجراء الفح�ص .وبد ًال من ذلك ،ال ينبغي �إثقال كاهل امل�شرتي
مبعايري قانونية �صارمة عندما يكون مو�ضوع البحث هو خرق العقد من جانب البائع".؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير
الن�ص الكامل للقرار) .و�أُ ِّكد �أي�ض ًا على � َّأن فرتات الفح�ص ال�صارمة التي يفر�ضها القانون الوطني ال تنطبق مبوجب املادة  .38ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة
( ]٢٠٠٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
٢٠٠٥
أبريل
�
ني�سان/
١١
أملانيا،
�
فرانكفورت،
منطقة
َّ
()82انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(حيث كانت الب�ضائع فواكه �سريعة العطب ،كان امل�شرتي ملزَ م ًا بفح�صها قبل �شحنها �إىل زبائنه)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٢
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر َّ
()83ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،]1999متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.at :ي�ستمر هذا الر�أي بالت�أكيد على � َّأن
تن�ص عليها الفقرتان  38و 39من اتفاقية البيع لي�ست فرتات طويلة" .ولالطِّ الع على مقوالت �أخرى عن املعيار املرن لوقت الفح�ص و�/أو العوامل
"الفرتات الزمنية املعقولة التي ُّ
البت فيما �إذا كان الفح�ص يف توقيته املنا�سب ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٢املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين� ،سوي�سرا ٨ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٧
التي ينبغي النظر فيها لدى ِّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة املدنية يف كونيو،
(انظر
)
"
ال�صلة
ذات
أخرى
ل
ا
الظروف
وجميع
التغليف
ونوع
وكميتها
الب�ضائع
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أن
(ت�شري �إىل � َّأن املحكمة ينبغي �
َّ
للمف�سر ويف النهاية للقا�ضي،
م�ساحة
يرتك
مرن،
"
الزمني
إطار
ل
ا
أن
�
إىل
�
أ�شاروا
�
38
املادة
ناق�شوا
الذين
الباحثني
أن
�
د
ك
�
ؤ
(ت
يونيلك�س
،١٩٩٦
الثاين/يناير
�إيطاليا ٣١ ،كانون
ِّ
َّ
َّ
ِّ
يتم تقييم املرونة وفق ًا للجوانب العملية لكل حالة على حدة")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/
بحيث
املعقولية،
من حيث
ُّ
"
حا�سمة
أهمية
�
ب
املتعاقدين
الطرفني
لدى
التي
املعقولة
إمكانيات
ل
وا
املنفردة
احلالة
ظروف
�سم
ت
ت
"
الب�ضائع
لفح�ص
املتاح
الوقت
حتديد
(لدى
]
١٩٩٤
فرباير
الن�ص
(انظر
)
َّ
َّ
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧ت�ؤ ِّكد �أنه ،على الرغم من � َّأن الوقت "املتو�سط" املتاح
الن�ص الكامل للقرار).
لفح�ص ال�سلع ِّ
املعمرة هو ثالثة �أيام �إىل �أربعة �أيام" ،ميكن ت�صحيح هذا الرقم �صعود ًا �أو هبوط ًا كما تقت�ضي احلالة َّ
املعينة") (انظر َّ
()84حمكمة �آرنيم ،هولندا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩يونيلك�س؛ املحكمة العليا؛ حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٩حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا� ،إ�سبانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٧انظر َّ
اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا يف ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون
الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة
قرت احلجج يف ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُ َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية يف فرين ،بلجيكا� ١٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :خ�ضروات
َّ
طازجة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ٣ ،حزيران/يونيه ( ]1998زهور)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨حمكمة رورموند ،هولندا١٩ ،
كانون الأول/دي�سمرب �( ]١٩٩١أجبان)؛ حمكمة ت�سفويل ،هولندا� ٥ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٧يونيلك�س (�أ�سماك).
()85حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٢ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٣مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()86حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :موقع امل�شرتي يف
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة �آرنيم ،هولندا،
جتارته")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٦كانتون تي�شينو� ،Pretore di Locarno Campagna ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٢انظر َّ
 ١٧حزيران/يونيه  ،١٩٩٧يونيلك�س .انظر �أي�ض ًا حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو (Chicago Prime Packers, Inc. v. ٢٠٠٤
) ،Northam Food Trading Co.متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :مهارة موظفي [امل�شرتي]").
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()87
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
 ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/
مايو  ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :يتفاوت الوقت املتاح للفح�ص ح�سب
"طريقة  ...ت�سليم" الب�ضائع)؛ حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
("الظروف العامة والبنية التحتية يف مكان الفح�ص").
()88ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٧الفح�ص الفوري للمواد الكيميائية كان الزم ًا حيث كانت �ستخلط مع
مواد �أخرى بعد الت�سليم بفرتة وجيزة)؛ حمكمة ت�سفويل ،هولندا� ٥ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٧يونيلك�س (كان الفح�ص ال�سريع الزم ًا حيث كان امل�شرتي �سيج ِّهز �شحنة الأ�سماك؛ ومن
�ش�أن التجهيز �أن يجعل من امل�ستحيل التي ُّقن مما �إذا كانت الأ�سماك معيبة عندما بيعت)؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا ١٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٧يونيلك�س
(فح�ص الفراء بعد �أن َّمت جتهيزها بالفعل مل يكن يف الوقت املنا�سب).
()89حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٣يونيلك�س ،نق�ضتها لأ�سباب �أخرى ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
الن�ص الكامل للقرار).
�أملانيا� ٢٦ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٤انظر َّ
()90قارن املحكمة االبتدائية يف هل�سنكي ،فنلندا ١١ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :وجود الفحو�ص ال�سابقة للت�سليم
التي �أظهرت حمتوى مقبو ًال من الفيتامني يف منتجات العناية بالب�شرة يعفى امل�شرتي من �ضرورة �إجراء فح�ص بعد الت�سليم مبا�شرة للتح ُّقق من املحتوى الفيتاميني) ،بق�ضية
يعول على �شهادة التفتي�ش البيطري ال�سابقة للت�صدير التي ت�شهد
كالوت رقم [ ٢٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف يينا� ،أملانيا� ٢٦ ،أيار/مايو ( ]1998مل يكن يح ُّق للم�شرتي �أن ِّ
عينات من الأ�سماك بعد الت�سليم).
على احلالة ال�صحية للأ�سماك ،وكان ينبغي للم�شرتي �أن يفح�ص ِّ
()91ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٢ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٤كان الفح�ص الذي �أجراه امل�شرتي يف توقيته املنا�سب ،عند �إيالء
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة ريدلينغني� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤يونيلك�س (كانت
االعتبار لكون يومني من الفرتة كانا يومي عطلة نهاية الأ�سبوع) (انظر َّ
مدة ثالثة �أيام كافية لفح�ص الكمية امل�س َّلمة من حلم اخلنزير ،على الرغم من � َّأن عطالت عيد امليالد ت�ضاربت مع �إجراء الفح�ص) .لكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٣املحكمة
العليا ،هولندا� ٢٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٨رغم عطلة امل�شرتي ال�صيفية ،مل يكن ينبغي �أن يت� َّأخر يف فح�ص الب�ضائع عندما ا�شتكى منها زبونه يف متوز/يوليه).
()92
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو  ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ (وقت
الفح�ص يت�أ َّثر بـ "تع ُّقد املاكينات [ ...و] احلاجة �إىل التدريب و�إىل �إ�صالحات م�ستمرة فيما يتع َّلق باملاكينات)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
 ٢٧كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمركني يراد ا�ستخدامهما ل�صنع �آالت �ضغط هيدروليكية وماكينات
حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٤يونيلك�س (حيث كانت الب�ضائع تت�أ َّلف من ِّ
البت يف املطابقة للموا�صفات التقنية؛ غري �أنه ،بالنظر �إىل � َّأن امل�شرتي � َّأخر فح�ص الب�ضائع �إىل
حلام ،كان متاح ًا للم�شرتي وقت �أكرث من الوقت املعتاد لإجراء الفح�ص من �أجل ِّ
املحرك الأول) ،مل يكن الفح�ص يف توقيته املنا�سب).
املحرك الثاين (� 16شهر ًا من ت�سليم ِّ
نحو �أربعة �أ�شهر من ت�سليم ِّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة منطقة
(انظر
]
٢٠٠٧
أول/دي�سمرب
ل
ا
كانون
١٩
إ�سبانيا،
�
بونتيفيدرا،
مقاطعة
حمكمة
[
٨٤٩
()93ق�ضية كالوت رقم
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� 6 ،أيلول�/سبتمرب  ،200٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
فرانكفورت� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة
(انظر
]
٢٠٠٤
الثاين/يناير
كانون
٢٧
�سوي�سرا،
�شافهاوزين،
كانتون
حمكمة
[
٨٩٢
رقم
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
َّ
التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٥حمكمة
النق�ض ،فرن�سا� ٢٦ ،أيار/مايو ( ]1999روعيت يف حتديد الوقت املتاح للفح�ص �صعوبة التعامل مع ال�صفائح الفلزية التي يتع َّلق بها البيع)؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا،
 ٢٧حزيران/يونيه  ،١٩٩٧يونيلك�س (الفرتة املتاحة للفح�ص تكون �أطول للب�ضائع التي يجب جتهيزها قبل �أن يت�س َّنى اكت�شاف العيوب (والب�ضائع يف هذه احلالة هي غزل يراد
ن�سجه))؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٧يونيلك�س (مل يكن يتعينَّ على م�شرتي الغزل اخلام �أن يفح�ص الب�ضائع قبل جتهيزها؛ و�سيكون
من غري املعقول �أن ُيتو َّقع من امل�شرتي �أن يح َّل ل َّفات الغزل لكي يفح�صه قبل جتهيزه)؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٤يونيلك�س (�أتيحت للم�شرتي
املحركات التي �ست�ستخدم يف عملية ال�صنع ،لأنه كان يتعينَّ على امل�شرتي �أن ير ِّكب الب�ضائع ويقوم بت�شغيلها لكي يكت�شف العيوب) .قارن ق�ضية
فرتة �أطول من املعتاد لفح�ص ِّ
املعينة ،التي تت�صل ،يف هذه
كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٤يتوقف الوقت املتاح للفح�ص على ظروف احلالة َّ
الن�ص الكامل للقرار) .لكن انظر ق�ضية كالوت رقم ٩٨
احلالة ،ببيع قم�صان" ،كان من ال�سهل فح�ص القم�صان  -بطريقة ِّ
العينة على الأقل  -بعد ت�سليمها مبا�شرة") (انظر َّ
عينة من الكمية
جممدة ال يعفي امل�شرتي من الفح�ص الفوري ،وكان بو�سع امل�شرتي �أن يد ِّفئ ِّ
[حمكمة رورموند ،هولندا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩١كون البيع يتع َّلق ب�أجبان َّ
الن�ص الكامل للقرار).
امل�س َّلمة ويفح�صها) (انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا،
(انظر
]
٢٠٠٤
الثاين/يناير
كانون
٢٧
�سوي�سرا،
�شافهاوزين،
كانتون
حمكمة
[
٨٩٢
()94ق�ضية كالوت رقم
َّ
� ٦آذار/مار�س  ،(Roelants Eurosprint v. Beltronic Engineering International( ٢٠٠٢يونيلك�س؛ حمكمة ت�سفويل ،هولندا� ٥ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٧يونيلك�س (كان ينبغي
للم�شرتي �أن يفح�ص الأ�سماك قبل جتهيزها وبيعها لزبائنه ،علم ًا ب� َّأن امل�شرتي كان قد اكت�شف بالفعل عدم مطابقة يف �شحنة �سابقة �أر�سلها البائع)؛ املحكمة التجارية يف
البت
كورتريك ،بلجيكا ٢٧ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٧متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.law.kuleuven.be :العيوب التي ُوجدت يف ال�شحنات ال�سابقة هي عامل ُينظر فيه لدى ِّ
يف مالءمة توقيت الفح�ص").
()95ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س .]٢٠٠٣
()96املحكمة الإقليمية يف جيلينا� ،سلوفاكيا ٢٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :العيوب يف
املالب�س مل يكن ممكن ًا اكت�شافها �إىل �أن يلب�سها زبائن امل�شرتي الذين ي�شرتون بالتجزئة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٥
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو (Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food ٢٠٠٤
(انظر َّ
) ،Trading Co.متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٤انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
َّ
حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال يوجد واجب ب�أن ُتفح�ص ماكينات
الفيديو للتح ُّقق من وجود �سمات الأمان الكهربائي الأ�سا�سية)؛ حمكمة منطقة ريدلينغني� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤يونيلك�س (كان من ال�سهل تبينُّ العيوب يف
حلم اخلنزير املنقو�ص التجفيف ،ولذلك كان ينبغي للم�شرتي �أن يفح�ص الب�ضائع ويكت�شف العيوب �سريعاً)؛ حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،١٩٩٣
يونيلك�سُ ،نق�ضت لأ�سباب �أخرى يف ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٦ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٤كان من ال�سهل تبينُّ اخلط�أ يف تقرير
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٥٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/
الأعمال ،ولذلك كان يلزم �إجراء الفح�ص �سريعاً) (انظر َّ
نوفمرب ( ]١٩٩٩حيث يكون من ال�سهل ك�شف العيوب ،ال ينبغي �أن يتجاوز الوقت املتاح للفح�ص �أ�سبوع ًا واحداً)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
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�أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٧حيث كانت املواد الكيميائية �ستخلط مع مواد �أخرى وكان من ال�سهل تبينُّ العيوب ،كان يلزم فح�ص الب�ضائع فوراً) .انظر �أي�ض ًا املحكمة املدنية
التعرف على العيوب)؛ ق�ضية
يف كونيو� ،إيطاليا ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٦يونيلك�س (تخ َّف�ض الفرتة الزمنية املتاحة لتقدمي الإخطار (ورمبا الفح�ص) �إذا كان من ال�سهل ُّ
الن�ص الكامل للقرار).
كالوت رقم [ ٤٨٢حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠١انظر َّ
()97املحكمة الإقليمية يف جيلينا� ،سلوفاكيا ٢٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()98ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٧
()99حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()100
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
()101املحكمة العليا يف ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()102
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شليزفيغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كان يتعينَّ
فح�ص املا�شية فور ًا بعد الت�سليم ،ب�سبب �إمكانية التغيرُّ ال�سريع يف حالتها).
()103حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()104
قرت احلجج يف
حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُ َّ
الن�ص الكامل للقرار) ("كمعيار تقريبي ،يحتاج �إىل التعديل يف � ٍّأي من االجتاهني وفق ًا لظروف
ق�ضية كالوت رقم [ 89٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
كل حالة على حدة ،ميكن �أن تنطبق فرتة فح�ص قدرها �أ�سبوع واحد – �أي خم�سة �أيام عمل)؛ و�إن كانت ت�شري يف مكان �آخر �إىل � َّأن الفرتة املتاحة لفح�ص الب�ضائع غري �سريعة
الن�ص الكامل للقرار)
العطب ينبغي �أن حت َّدد ب�أ�سبوعني �إىل ثالثة �أ�سابيع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
("فيما يتع َّلق بالفرتة الزمنية للفح�ص ،يكفي نحو �أ�سبوع واحد ...وفيما يتع َّلق بالفح�ص وتوجيه الإخطار ،ت�شكِّل فرتة زمنية قدرها  14يوم ًا [�سبعة �أيام للفح�ص و�سبعة �أيام
املعينة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون
قررت � َّأن تلك الفرتة غري كافية ً
بناء على وقائع احلالة َّ
لتوجيه الإخطار] فرتة �إر�شادية" – رغم � َّأن املحكمة َّ
الثاين/يناير ُ ( ]٢٠٠٢توافق على النهج الذي ا َّتبعته حمكمة اال�ستئناف الأدنى والذي �أ َّكد ما يلي" :كتقدير عام لأغرا�ض الإر�شاد ،ميكن �أن تنطبق فرتة �أ�سبوع واحد (خم�سة �أيام
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب "( ]١٩٩٨ب�صفة عامة ،ينبغي �أن
عمل) للتفتي�ش") (انظر َّ
يفح�ص امل�شرتي الب�ضائع يف غ�ضون �أ�سبوع من الت�سليم")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٧حيث كانت املواد
الكيميائية �ستخلط مع مواد �أخرى وكان من ال�سهل تبينّ العيوب ،كان الفح�ص الفوري للب�ضائع الزما)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٥٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا،
 ١٨ت�شرين الثاين/نوفمرب "( ]١٩٩٩حيث يكون اكت�شاف العيوب �سه ًال  ...ال ينبغي �أن تتجاوز الفرتة املتاحة للفح�ص فرتة �أ�سبوع واحد")؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ� ،أملانيا،
� ٢٢أيار/مايو  ،١٩٩٢يونيلك�س (ت�سمح عموم ًا ب�أ�سبوع واحد لفح�ص الب�ضائع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :من �ش�أن فرتة  14يوم ًا �أن تكون معقولة لفح�ص الب�ضائع وتوجيه الإخطار الواجب ،بالنظر �إىل عدم وجود ظروف
خا�صة")؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
حد �أق�صى قدره �شهر واحد بعد ت�سلُّم الب�ضائع ت�شكِّل وقت ًا معقو ًال للفح�ص وتوجيه �إخطار بعدم املطابقة ،ما عدا حيث تكون هناك
( www.cisg.law.pace.eduفرتة  14يوم ًا �إىل ٍّ
معينة ت�ؤ ِّدي �إىل حتديد فرتة �أق�صر �أو �أطول)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ١ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
ظروف َّ
( www.cisg.law.pace.eduفرتة  14يوم ًا للفح�ص وتوجيه �إخطار بعدم املطابقة فرتة معقولة ،يف حال عدم وجود ظروف خا�صة) .ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا،
الن�ص الكامل للقرار) (يتاح للم�شرتي ما جمموعه نحو  14يوم ًا للفح�ص وتوجيه �إخطار بالعيوب ،ما مل ت�شر ظروف خا�صة �إىل غري ذلك).
� ٢٧آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٩انظر َّ
()105ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه  .]١٩٩٧انظر �أي�ض ًا حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو  ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
يتم الفح�ص يف غ�ضون ثالثة �أيام �إىل �أربعة �أيام من الت�سليم ،وكذلك قرارات تق�ضي بالفح�ص الفوري بعد الت�سليم).
(ت�ست�شهد ،مع املوافقة ،بقرارات تق�ضي ،ب�صفة عامة ،ب�أن َّ
قارن املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :يف غ�ضون �أيام
عمل قليلة")؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أيام عمل قليلة).
()106املحكمة العليا يف كانتون �أبينت�سيل �آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ١٨ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٨يونيلك�س (الفرتة البالغة �أ�سبوعني املتاحة للفح�ص فرتة معقولة حيث اكت�شف زبائن
امل�شرتي العيوب)؛ املحكمة العليا يف ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( .www.cisg.law.pace.edu :كقاعدة
عامة لفح�ص الب�ضائع غري ال�سريعة العطب وغري اخلا�ضعة لتقلُّبات كربى يف الأ�سعار� ،أ�سبوعان (ولكن لي�س �أقل من �أ�سبوع واحد �أو خم�سة �أيام عمل) بعد الت�سليم).
()107
قرت احلجج يف
حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُ َّ
تربر حتديد فرتة �أق�صر �أو �أطول ،ويف غياب
الن�ص الكامل للقرار) ("يف غياب ظروف �أخرى ِّ
ق�ضية كالوت رقم [ 89٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
معينة ،ينبغي �أن حت َّدد الفرتة املمنوحة لفح�ص الب�ضائع غري ال�سريعة العطب ب�أ�سبوعني �إىل ثالثة �أ�سابيع"؛ رغم �أنها ت�شري �أي�ض ًا �إىل �أنه
ممار�سات م َّتبعة �أو �أعراف مرعية َّ
"كمعيار تقريـبي ،يحتاج �إىل التعديل يف � ٍّأي من االجتاهني وفق ًا لظروف كل حالة على حدة ،ميكن �أن تنطبق فرتة متاحة للفح�ص قدرها �أ�سبوع واحد – �أي خم�سة �أيام عمل").
()108حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٨٤
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س .]١٩٩٧
()109
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٩حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا� ،إ�سبانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٧انظر َّ
�أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
جممدة).
أ�سماك
()110ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٤حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا� ،إ�سبانيا ٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر �( ]٢٠٠٢
َّ
()111املحكمة العليا يف كانتون �أبينت�سيل �آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ١٨ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٨يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٥حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ٢٦ ،أيار/مايو ]١٩٩٩
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر َّ
()112
]
٢٠٠٣
الثاين/نوفمرب
ت�شرين
١٣
�سوي�سرا،
االحتادية،
املحكمة
[
٨٨٥
رقم
كالوت
ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
َّ
()113جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢٣ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٥يونيلك�س ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()114
ُ
قرت احلجج يف ق�ضية
حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أ َّ
الن�ص الكامل للقرار).
كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
( Hovioikeus / hovrätt )115هل�سنكي ،فنلندا� ٣١ ،أيار/مايو  ،)Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A.( ٢٠٠٤حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()116
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا املحكمة العليا� ،إ�سرائيل� ١٧ ،آذار/مار�س
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٦حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٠انظر َّ
ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :اع ُترب الفح�ص الفوري بعد
ٌّ ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd.( ٢٠٠٩
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و�صول الب�ضائع منا�سب التوقيت)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( )www.cisg.law.pace.eduبنف�س املفاد).
()117
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٥هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٨٩ ،قرار التحكيم رقم ( ])٥٧١٣انظر َّ
()118حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ١٢ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()119املحكمة العليا يف لو�سرين� ،سوي�سرا ٢٩ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ماكينات مع َّقدة).
()120حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة
دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٤يونيلك�س.
()121ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٢حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]2001كان ينبغي للم�شرتي �أن يفح�ص كوابل امل�صاعد التي �سلِّمت يف بكرات
لف الكوابل على بكرات �صحيحة احلجم (وهو ما حدث بعد الت�سليم بثمانية �أيام)؛ وكان اكت�شاف زبون امل�شرتي عيوب ًا ظاهر ًة
غري �صحيحة احلجم يف الوقت الذي قام فيه ب�إعادة ِّ
يف الكوابل بعد نحو �شهرين من ذلك احلني غري منا�سب التوقيت فيما يتع َّلق بالتزامات امل�شرتي مبوجب املادة .))1( 38
()122
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]2002انظر َّ
()123ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س .]2003
()124
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٩حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا� ،إ�سبانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٧انظر َّ
()125
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
()126حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()127
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٢املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين� ،سوي�سرا ٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٧انظر َّ
()128ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا  ٣٠ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1998
()129حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو  ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢٠٠٤متاحة
يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()130ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٨؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ� ،أملانيا� ٢٢ ،أيار/مايو ،١٩٩٢
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٥٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩9
()131ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٧
()132حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٣يونيلك�س.
()133ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٧
()134حمكمة منطقة ريدلينغني� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤يونيلك�س؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س (الفح�ص للتح ُّقق من
� َّأن كمية املالب�س الريا�ضية �صحيحة).
()135هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٦ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨٢٤٧يونيلك�س.
()136ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير .]١٩٩٤
()137املحكمة البحرية يف داليان ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٩ ،حزيران/يونيه (Minermet S.p.A. Italy v. China Metallurgical Import & Export Dalian ٢٠٠٥
) ،Da Hai Chang Shang Wai Chu Zi No 1 )2004( ،Company, China Shipping Development Co., Ltd Tramp Co.حكم مدين ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانَّ � ،www.cisg.law.pace.edu :أيدتها املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة لياونينغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 10 ،كانون الأول/دي�سمرب Liao Min Si )2005( ،2015
 ،Zhong Zi No 132حكم مدين ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.pkulaw.cn :
()138ب�ش�أن التمييز بني العيوب الكامنة والعيوب الظاهرة ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ]١٩٨٩؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٧٨
الن�ص الكامل للقرار)؛
[حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ]2000؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٧انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٧
()139حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()140
الن�ص الكامل للقرار) (الوقت املنا�سب لتوجيه �إخطار
انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٤حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٥انظر َّ
مبوجب املادة  39ب�ش�أن العيوب التي كان ينبغي اكت�شافها خالل "فح�ص ب�سيط" عندما َّمت ت�سليم الب�ضائع للم�شرتي بد�أ �سريانه من وقت �إجراء الفح�ص الب�سيط؛ والوقت املنا�سب
لتوجيه �إخطار مبوجب املادة  39ب�ش�أن العيوب التي مل يكن بالو�سع اكت�شافها �إىل حني �إجراء "فح�ص �أكرث دقة" عندما و�صلت الب�ضائع �إىل مباين زبون امل�شرتي بد�أ �سريانه من
وقت �إجراء الفح�ص الأكرث دقة).
()141انظر احلا�شية � 46أعاله والن�ص املرافق الذي يناق�ش ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]1999الفرتة املتاحة للفح�ص
الكت�شاف العيوب الكامنة يف جهاز الطحن مل تبد�أ �إىل �أن تعطَّ ل اجلهاز بعد نحو ثالثة �أ�سابيع من الت�سليم).
()142انظر احلا�شية � 44أعاله والن�ص املرافق؛ واحلا�شية � 93أعاله والن�ص املرافق.
()143يف �إطار هذا النهج ،تكون م�س�ألة اكت�شاف مثل هذه العيوب الكامنة يف الوقت املنا�سب م�س�ألة ال حتكمها املادة  38بل ال�شرط الوارد يف املادة  )1( 39ب�أن يخطر امل�شرتي
َ
العيب �أو كان من واجبه اكت�شا ُفه ".وبعبارة �أخرى ،على الرغم من � َّأن هذا النهج يفرت�ض � َّأن العيب الكامن
البائع بعدم املطابقة "خالل فرتة معقولة من اللحظة التي
اكت�شف فيها َ
قد ال يكون من املعقول �أن يت�س َّنى اكت�شافه خالل الفح�ص الذي تقت�ضيه املادة  ،38يكون امل�شرتي مع ذلك مك َّلف ًا مبوجب املادة  39باتخاذ �إجراءات معقولة الكت�شاف تلك العيوب.
لالطِّ الع على املزيد من املناق�شة لهذه امل�س�ألة ،انظر النبذة ب�ش�أن املادة .39
الن�ص الكامل للقرار) .لالطِّ الع على قرارات �أخرى ت َّتخذ نهج ًا مماث ًال ب�ش�أن العالقة بني الفح�ص
(انظر
()144حمكمة منطقة بادربورن� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ١٩٩٦
َّ
الن�ص الكامل للقرار) ("�سريان
مبوجب املادة  38واكت�شاف العيوب الكامنة ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٠حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الفرتة الزمنية املعقولة بالن�سبة للعيوب الكامنة ،يف حال عدم وجود فرتات فح�ص �أخرى ،فور اكت�شاف امل�شرتي عدم املطابقة")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٠حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف يينا� ،أملانيا� ٢٦ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٨ال يكون لعدم فح�ص الب�ضائع ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف املادة  38اعتبار �إذا ا�ستطاع امل�شرتي �أن يثبت � َّأن الفح�ص الذي
يجريه خبري مل يكن من �ش�أنه �أن يك�شف العيب")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،]١٩٩٩متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :
ومهنيا للب�ضائع بعد الت�سليم ومل يك�شف الفح�ص عيب ًا كامن ًا يف املطابقة لكان امل�شرتي قد وفى بالتزاماته مبوجب املادة
(ت�شري �إىل �أنه لو كان امل�شرتي قد �أجرى فح�ص ًا دقيق ًا
ًّ
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)38؛ حمكمة منطقة �إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س (ت�شري �إىل � َّأن امل�شرتي وفى بالتزاماته مبوجب املادة  38بفح�ص الب�ضائع دون �إجراء حتليل كيميائي
ك�شف ،عندما �أُجري الحقاً ،عيب ًا كامناً).
()145
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٠حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
والن�ص املرافق.
()146انظر احلا�شية � 43أعاله
َّ
(تن�ص على � َّأن الفح�ص مبوجب املادة  38يجب عادة �أن يجرى يف مكان تنفيذ التزام الت�سليم
()147انظر حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س
ُّ
مبوجب املادة .)31
()148يكون ذلك �صحيحاً ،مثالً� ،إذا ا َّتفق الطرفان على � ٍّأي من امل�صطلحات التجارية املختلفة التي مبوجبها يحتمل امل�شرتي عبء الهالك عندما تكون الب�ضائع يف النقل -
مثالً ،ت�سليم الناقل ( ...( )FCAمكان الو�صول املعينَّ باال�سم) يف �إطار الإنكوترمز .وتتح َّقق نف�س النتيجة يف ال�صفقات امل�شتملة على نقل الب�ضائع �إذا مل ي َّتفق الطرفان على
يتم عندما ي�سلِّم البائع الب�ضائع �إىل �أول ناقل لإي�صالها �إىل امل�شرتي.
مكان الت�سليم ،ففي هذه احلاالت ،تق�ضي املادة �( 31أ) ب� َّأن الت�سليم ُّ
()149
ن�ص العقد على الت�سليم "على ظهر ال�سفينة ( )FOBيف مومبا�سا ،كينيا "،ر�أت املحكمة � َّأن البائع ملزم مبوجب املادة  )2( 38بفح�ص الب�ضائع يف مومبا�سا
حيث َّ
(ولي�س يف �أوغندا ،التي �أعيد �شحن الب�ضائع �إليها الحقاً) ،لأن مومبا�سا كانت جهة مق�صد الب�ضائع ح�سب �شروط العقد .ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة منطقة فرانكفورت،
الن�ص الكامل للقرار) .غري �أنه ،حيث ال ي�شتمل العقد على نقل ب�ضائع من جانب طرف ثالث ناقل ،ال تنطبق املادة  .)2( 38ق�ضية كالوت
�أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()150املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار).
رقم [ 608حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
]
2002
الثاين/نوفمرب
()151ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
َّ
()152
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٢املحكمة العليا� ،إ�سبانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٨انظر َّ
()153
تطبق فيها املادة 38
حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي ،فنلندا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.utu.fi :لالطِّ الع على ق�ضايا �أخرى َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،حزيران/يونيه
( ،)2انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٥انظر َّ
( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،International Court of Arbitration Bulletin ،)٨٢٤٧املج َّلد  ،١١ال�صفحة )٢٠٠٠( ٥٣؛ املحكمة املدنية يف كونيو� ،إيطاليا ٣١ ،كانون الثاين/يناير
 ،١٩٩٦يونيلك�س؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،١٩٩٥ ،
يتم الت�سليم للم�شرتي عندما تعرب الب�ضائع �سياج ال�سفينة يف امليناء للتحميل ،ال
يونيلك�س (مبوجب عقد "�سيف" (( )CIFالت�سليم خال�ص الكلفة والت�أمني و�أجور ال�شحن) ،حيث ُّ
يبد�أ الوقت املتاح للم�شرتي للفح�ص �إىل �أن ت�صل الب�ضائع �إىل ميناء املق�صد).
]
٢٠٠٢
الثاين/نوفمرب
ت�شرين
٤
ال�شعبية،
ال�صني
جمهورية
ال�صينية،
الدويل
والتجاري
()154خال�صة ق�ضية كالوت رقم [ 98٤جلنة التحكيم االقت�صادي
الن�ص
(انظر
َّ
الكامل للقرار).
()155
ن�ص من ن�صو�صها �أو تعديل �آثاره "،ولي�س ذلك فح�سب،
تن�ص املادة  6من اتفاقية البيع على �أنه يجوز للطرفني "ا�ستبعا ُد تطبيق هذه االتفاقية ،كما يجوز لهما  ...خمالف ُة ٍّ
ُّ
بل � َّإن املادة  )2( 38نف�سها م�صاغة بعبارات تد ُّل على ال�سماح ("يجوز ت�أجيل هذا الفح�ص") خالف ًا للطريقة الإلزامية.
()156
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣انظر َّ
()157حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ� ،أملانيا 3 ،متوز/يوليه .CISG-online No. 2543 = 228 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2014
()158ما مل تنطبق املادة  ،)3( 38يبد�أ عادة �سريان الوقت املتاح للم�شرتي لفح�ص الب�ضائع عند ت�سليم الب�ضائع �أو ،يف حالة الب�ضائع التي ينقلها طرف ثالث ناقل ،عندما
ت�صل الب�ضائع �إىل جهة مق�صدها .انظر الفقرة � 20أعاله.
()159الفرق بني عبارة "غيرَّ امل�شرتي وجهة الب�ضائع" وعبارة "�أعاد �إر�سالها" ،وفق ًا لكلمة من مندوب من هولندا يف م�ؤمتر فيينا الدبلوما�سي لعام  1980الذي َّمت فيه اعتماد
الن�ص النهائي التفاقية البيع ،هو كما يلي" :تعني عبارة ‘�أعاد �إر�سالها’ � َّأن الب�ضائع و�صلت �إىل جهة مق�صدها الأوىل َّثم بعد ذلك َّمت �إر�سالها لإكمال م�سارهاَّ � .أما عبارة ‘غيرَّ
امل�شرتي وجهة الب�ضائع’ فتعني � َّأن الب�ضائع مل ت�صل قط �إىل جهة مق�صدها الأوىل" .املحا�ضر املوجزة مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،االجتماع ال�ساد�س
ع�شر للجنة الأوىل� ،A/CONF.97/C.1/SR.16 ،أُعيد ا�ستن�ساخها يف الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان/
�أبريل  ،١٩٨٠يف ال�صفحة  ،793الفقرة ١٨؛ ملحوظة على تعليق الأمانة ب�ش�أن املادة ( 38املادة  36من م�شروع االتفاقية) متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()160وهكذا فحيث كان من املعقول �أن ي�ستطيع امل�شرتي �أن يفح�ص الب�ضائع عندما كانت بحوزته قبل �إعادة �إر�سالها �إىل زبونه ،ال تنطبق املادة  .)3( 38حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أتيحت للم�شرتي فر�صة معقولة
لفح�ص الب�ضائع خالل الأ�شهر الثالثة التي كانت فيها بحوزته قبل �إعادة �إر�سالها؛ ولذلك ال تنطبق املادة ))3( 38؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ٦ ،كانون الثاين/يناير
 ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أتيح للم�شرتي وقت وفري لفح�ص الب�ضائع خالل الأ�سابيع ال�ستة التي كانت فيها بحوزته
قبل �إعادة �إر�سالها �إىل زبونه ،على الرغم من � َّأن م�س�ألة ما �إذا كانت قد �أتيحت للم�شرتي فر�صة معقولة لفح�ص الب�ضائع قبل �إعادة �إر�سالها تتو َّقف على ما �إذا كان من �ش�أن
الفح�ص �أن يتط َّلب �إزالة التغليف �أو الأختام �أو � ِّأي دليل �آخر على موثوقية الب�ضائع ،يلزم لنقل الب�ضائع �إىل زبون امل�شرتي؛ ول َّأن امل�شرتي مل يربهن على � َّأن �إزالة تلك الأ�شياء كانت
الزمة ،ال ي�ستطيع امل�شرتي �أن ي�ستظهر باملادة .))3( 38
()161
قررت فيه حمكمة � َّأن كل مقت�ضيات املادة  )3( 38قد ا�ستوفيت ،انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير
لالطِّ الع على مثال َّ
 ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()162حمكمة منطقة في�شتاخ� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :قيل (يف ر�أي القا�ضي) � َّإن كون
البائع يعرف � َّأن امل�شرتي يوجد يف بلد غري البلد الذي �ست�س َّلم فيه الب�ضائع ال يعني � َّأن البائع كان يعلم �أو كان ينبغي �أن يعلم � َّأن الب�ضائع �سيعاد �شحنها .ق�ضية كالوت رقم ٧٧٥
الن�ص الكامل للقرار).
[حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
()163املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان . www.cisg.law.pace.edu :رئي � َّأن كون
جوا �إىل كينيا لكي يفح�ص الب�ضائع يف مكان الت�سليم قبل �إعادة �شحنها �إىل �أوغندا ،وكون ذلك الفح�ص كان ميكن �أن ي�ؤ ِّدي �إىل
امل�شرتي الأوغندي كان �سيتعينَّ عليه �أن ي�سافر ًّ
دفع ر�سوم جمركية كينية ،ال مينع من �أن تكون قد �أتيحت للم�شرتي فر�صة معقولة لفح�ص الب�ضائع يف كينيا ،فقد كان بو�سع امل�شرتي الأوغندي �أن يتج َّنب نفقات ال�سفر اجلوي
�إىل كينيا عن طريق ا�ستخدام وكيل لفح�ص الب�ضائع ،وقد �أتيح للم�شرتي وقت وفري للرتتيب لفح�ص الب�ضائع يف كينيا ،ومل يكن الفح�ص يتط َّلب �صعوبة يف �إزالة الب�ضائع من
تغليفها؛ وف�ض ًال عن ذلك ،مل ُيثبت امل�شرتي � َّأن الفح�ص كان �سي�ؤ ِّدي �إىل دفع ر�سوم جمركية كينية .وف�ض ًال عن ذلك ،تولىَّ امل�شرتي تبعة الر�سوم اجلمركية الكينية ونفقة ال�سفر
الن�ص
ين�ص على الت�سليم يف كينيا .ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
�إىل كينيا باملوافقة على �شرط لل�سعر والت�سليم ُّ
الكامل للقرار).
.

.
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()164ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٢ ،شباط/فرباير ]١٩٩٤؛ انظر �أي�ض ًا يونيلك�س.
()165حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو  ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢٠٠٤متاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()166
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٤حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٥انظر َّ
()167ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٣
()168
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٢املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين� ،سوي�سرا ٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٧انظر َّ
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املادة 39
حمدد ًا طبيع َة العيب
(َ )1يف ِق ُد امل�شرتي َّ
التم�سك بال َعيب يف ُمطا َبقة الب�ضائع �إذا مل ُيخطر البائ َع ِّ
حق ُّ
َ
العيب �أو كان من واجبه اكت�شا ُفه.
خالل فرتة معقولة من اللحظة التي
اكت�شف فيها َ
خطر البائ َع بذلك خالل
التم�سك بعدم املطابقة �إذا مل ُي ِ
( )2ويف جميع الأحوالَ ،يف ِق ُد امل�شرتي َّ
حق ُّ
فرتة �أق�صاها �سنتان من تاريخ ت�سلُّم امل�شرتي الب�ضائع فعالً� ،إ َّال �إذا كانت هذه املدة ال ت َّتفق مع مدة ال�ضمان التي
ن�ص عليها العقد.
َّ

نظرة جمملة
 -1مبوجب املادة  ،39يقع على امل�شرتي الذي ي َّدعي ب� َّأن الب�ضائع
امل�س َّلمة غري مطابقة ل�شروط العقد التزام ب�إخطار البائع بعدم املطابقة.
وينق�سم هذا احلكم �إىل جز�أين فرعيني يتناوالن فرتتني زمنيتني
خمتلفتني للإخطار الالزم :فاملادة  )1( 39تقت�ضي �إر�سال الإخطار
بعدم املطابقة خالل فرتة معقولة بعد �أن اكت�شفه امل�شرتي �أو كان ينبغي
فتن�ص على �أنه ،يف جميع الأحوال ،يجب
�أن يكت�شفه؛ � َّأما املادة ُّ )2( 39
على امل�شرتي �أن ير�سل �إخطار ًا �إىل البائع بعدم املطابقة امل َّدعى به خالل
�سنتني من التاريخ الذي �سلِّمت فيه الب�ضائع فع ًال �إىل امل�شرتي� ،إ َّال �إذا كان
هذا احل ُّد الزمني ال ي َّتفق مع مدة ال�ضمان املتعاقد عليها .وكما هو م�شار
�إليه يف الفقرات  5و 7و 9و 14و� 19أدناهَّ ،ثمة �أحكام �أخرى من اتفاقية
البيع—مبا يف ذلك الأحكام التي تنظِّ م تف�سري البيانات التي يديل بها
الطرفان و�سلوكهما (املادة  ،)8و�أثر العادات امل�ستقرة بني الطرفني
والأعراف التجارية (املادة  ،)9وال�شروط ال�شكلية (املادتان  11و،)29
وتكوين العقد (املواد  ،)24-14وفعالية الإخطار الذي ير�سل بطريقة
()1
�سليمة (املادة —)27حتكم جوانب الإخطار املقدم مبوجب املادة .39

نطاق املادة 39
 -2ينطبق التزام الإخطار الذي تفر�ضه املادة � 39إذا ا َّدعى امل�شرتي
� َّأن الب�ضائع امل�س َّلمة( )2تعاين من عيب يف املطابقة ،دون اعتبار ل�سبب عيب
()3
معرف يف املادة  .35والغالبية العظمى
املطابقة هذا .ومفهوم املطابقة َّ
تطبق �شروط الإخطار املن�صو�ص عليه يف املادة 39
من القرارات التي ِّ
تتع َّلق با ِّدعاءات ب� َّأن الب�ضائع معيبة �أو �أنها غري مطابقة من حيث النوعية
على نحو �آخر مبقت�ضى املادة  ،35مبا يف ذلك � َّأن الب�ضائع مل تكن مو�ضوعة
()4
يف حاويات �أو �أغلفة مالئمة على النحو املطلوب يف املادة ( )2( 35د).
ومع ذلك فقد َّمت تطبيق التزام الإخطار الذي تق�ضي به املادة  39لي�س
فقط على حاالت الإخالل بااللتزامات التي تفر�ضها املادة  35ب�ش�أن
النوعية بل �أي�ض ًا يف حاالت الإخالل بال�ضمان املتعاقد عليه خروج ًا عن
�أحكام املادة  )5(.35ومن الناحية الأخرى ،حيث كان البائع قد وافق على
تكبدها يف �صيانة ب�ضائع (�أجهزة تلفاز)
�أن ير َّد للم�شرتي التكاليف التي َّ
�أعيد بيعها �إىل زبائن امل�شرتي ،من حيث � َّإن ن�سبة العيوب يف الب�ضائع
قررت املحكمة � َّأن هذا احلكم "ال ي�شكِّل
امل�س َّلمة جتاوزت اخلم�سة يف املائةَّ ،
اتفاق �ضمانة باملعنى التقليدي ،الذي  ...من �ش�أنه �أن تنطبق عليه املادتان
 38و 39من اتفاقية البيع"؛ ولذا ف� َّإن تخلُّف امل�شرتي عن القيام بالفح�ص

وتوجيه الإخطار كما تقت�ضي املادتان  38و 39من اتفاقية البيع ال يعفي
البائع من التزامه مبوجب هذا ال�شرط )6(.وقد طُ ِّبقت املادة � 39أي�ض ًا
كتيبات تعليمات مالئمة
حيث كان عدم
املطابقة امل َّدعى هو عدم توفري ِّ
()7
لرتفق بالب�ضائع ،وحيث ا َّدعى امل�شرتي � َّأن حماوالت البائع �إ�صالح
الب�ضائع امل�س َّلمة (حماوالت جرت بعد �أن كان امل�شرتي قد �أخطر البائع
بعدم املطابقة �أ�صالً) كانت غري ناجحة )8(.وذهب �أحد القرارات �إىل � َّأن
ا ِّدعاء امل�شرتي � َّأن البائع خالف لي�س فقط التزاماته مبوجب املادة  35بل
�أي�ض ًا واجب توفري معلومات عن عدم املطابقة ال يزيل التزام امل�شرتي
بتوجيه �إخطار مبوجب املادة  )9(.39ورئي � َّأن املادة  39تق�ضي بتوجيه
�إخطار عندما ي َّدعي امل�شرتي �أنه َّمت ت�سليم كمية غري كافية من الب�ضائع
(خالف ًا لنوعية الب�ضائع) )10(،وكذلك عندما ي َّدعي امل�شرتي � َّأن البائع
�س َّلم كمية مفرطة من الب�ضائع )11(.ويخ�ضع كل عيب يف املطابقة على
يتم ت�سليمها ،يف حالة عقود
حدة ل�شرط الإخطار(()12فيما يتع َّلق بكل كمية ُّ
البيع على دفعات) ،وكون امل�شرتي رمبا كان قد ق َّدم �إخطار ًا �صحيح ًا
ب�ش�أن �أحد العيوب ال يعني بال�ضرورة �أنه ق َّدم �إخطار ًا �صحيح ًا ب�ش�أن كل
()13
�أوجه عدم املطابقة امل َّدعاة.

تبعات عدم توجيه الإخطار
تن�ص املادة  )1( 39واملادة  )2( 39كلتاهما على � َّأن عدم
-3
ُّ
�إر�سال الإخطار الالزم ُي�ؤ ِّدي �إىل فقدان امل�شرتي ح ِّقه يف التعويل على
عدم املطابقة .ويبدو � َّأن ذلك يعني � َّأن امل�شرتي يفقد ح َّقه يف � ِّأي �سبيل
انت�صاف عن عدم املطابقة ،مبا يف ذلك ،مثالً ،احل ُّق يف �إلزام البائع
ب�إ�صالح الب�ضائع )14(،واحل ُّق يف املطالبة بالتعوي�ض )15(،واحل ُّق يف خف�ض
ال�سعر )16(،واحل ُّق يف ف�سخ العقد )17(،رغم �أنه يبدو � َّأن �إحدى املحاكم
جزئيا على �أ�سا�س حالة عيب يف املطابقة
�سمحت للم�شرتي بف�سخ العقد ًّ
يوجه �إخطار به يف الوقت املنا�سب )18(.وي�ؤ ِّدي عدم الوفاء مبقت�ضيات
مل َّ
توجيه الإخطار الواردة يف املادة � 39إىل ا�ستبعاد دفاع امل�شرتي ،القائم على
()19
عدم املطابقة يف الب�ضائع امل�س َّلمة� ،إزاء مطالبة البائع ب�سداد الثمن.
وقالت �إحدى املحاكم �إنه ،حيث يتخ َّلف امل�شرتي عن الوفاء مبقت�ضيات
توجيه الإخطار الواردة يف املادة " ،39يبقى امل�شرتي ملزَ م ًا ب�أداء جميع
االلتزامات مبوجب العقد� ،أي قبول الب�ضائع مع � ِّأي عيوب و�سداد ثمن
ال�شراء نتيجة لذلك )20(".ويجدر باملالحظة �أي�ض ًا � َّأن التدابري االنت�صافية
ير�سل �إخطار ًا �صحيح ًا
امل�ستح َّقة للم�شرتي عن العيب يف املطابقة الذي مل ِ
جزئيا مبقت�ضى املادتني  40و 44من اتفاقية
ب�ش�أنه
كليا �أو ًّ
ميكن �أن ت�ستعاد ًّ
()21
البيع.

		
172

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

عبء الإثبات والأدلة
 -4يبدو � َّأن هناك توافق ًا يف الآراء يف القرارات املب َّلغ عنها مفاده
يتحمل عبء �إثبات �أنه �أر�سل الإخطار بعدم املطابقة الذي
� َّأن امل�شرتي َّ
()23
()22
تن�ص عليه املادة  .39وقد اع ُتمد هذا املوقف �صراح ًة
و�ضمنيا .
ًّ
ُّ
تذرعت بالقواعد القانونية الوطنية
وعلى الرغم من � َّأن ع َّدة قرارات (َّ)24
لتربير حتميل امل�شرتي عبء الإثبات ،ف� َّإن عدد ًا �أكرب منها ا�ستند يف
حتميل العبء �إىل اتفاقية البيع نف�سها )25(.فعلى �سبيل املثال ،رف�ضت
للبت يف
قرارات حماكم �إيطالية �صراحة االعتماد على القوانني الوطنية ِّ
عاما يف اتفاقية البيع (باملعنى املق�صود يف
عبء الإثبات ،واكت�شفت مبد�أً ًّ
()26
املادة ُ ))2( 7ي ِلزم امل�شرتي ب�إثبات �صحة الإخطار .و�أو�ضح �أحد
القرارات �أنه يجب على امل�شرتي ،لكي ي�ضطلع بعبء الإثبات الواقع عليه،
�أن يثبت الوقت الذي َّمت فيه اكت�شاف عدم املطابقة ،ووقت توجيه الإخطار
بعدم املطابقة واملر�سل �إليه املح َّدد الذي ُو ِّجه �إليه الإخطار بعدم املطابقة،
والطريقة التي َّمت بها بيان عدم املطابقة يف الإخطار؛ ور�أت املحكمة � َّأن
مقولة امل�شرتي العامة ب�أنه �أخطر البائع ب� َّأن العديد من الكميات امل�س َّلمة
املعينة
غري مطابقة ال تكفي ،ل َّأن تلك املقولة ال ِّ
حتدد الكميات امل�س َّلمة َّ
املعينة التي تتناولها املقولة )27(.و�أعلن قرار �آخر � َّأن
و�أوجه عدم املطابقة َّ
وجه
امل�شرتي "يجب �أن يثبت الوقت الذي علم فيه بالعيوب واجلهة التي َّ
�إليها الإخطار وكيفية توجيهه )28(".وذهب قرار �آخر �إىل � َّأن امل�شرتي مل
وجه �إخطار ًا يف الوقت
ي�ضطلع بالعبء الواقع عليه املتمثِّل يف �إثبات �أنه َّ
املنا�سب ،حيث �أنكر البائع ا ِّدعاءات امل�شرتي بتوجيه �إخطار �شفوي ،ومل
وجه فيه الإخطار �أو الكميات
يبينِّ امل�شرتي على وجه الدقة الوقت الذي َّ
()29
امل�س َّلمة املح َّددة التي يتع َّلق بها هذا الإخطار املزعوم .كما �أخفق �أي�ض ًا
برهان امل�شرتي حيث مل ي�ستطع ال�شهود �أن ي�ؤ ِّكدوا � َّأن الإخطار �أُر�سل
�شخ�صيا ومل يكونوا
بالفاك�س فعال ،ل َّأن ال�شهود مل يقوموا ب�إر�سال الفاك�س
ًّ
موجودين عندما َّمت �إر�ساله املزعوم؛ وف�ض ًال عن ذلك ،اختلف ال�شهود
حول عنوان من �أُر�سل �إليه الفاك�س املزعوم )30(.واع ُتربت �أي�ض ًا �شهادة
ال�شهود ب�ش�أن املحادثة الهاتفية التي َّمتت بح�ضورهم ولكن بلغة �أجنبية
كاف )31(.ومن الناحية الأخرى ،حيث ق َّدم م�ش ٍرت مذ ِّكرات
برهان ًا غري ٍ
ت�سليم تبينِّ وقت �إعادة الب�ضائع �إىل البائع ،مع ن�سخ من خطابات مرفقة
قررت املحكمة � َّأن امل�شرتي
حتدد عدم املطابقة الذي دفع �إىل ال
ِّ
()32إعادةَّ ،
�أثبت �أنه وفى مبقت�ضيات املادة .39

�شكل الإخطار
حتدد املادة � 39شكل الإخطار الالزم ،رغم �أنه ميكن للطرفني
 -5ال ِّ
()33
ً
"
إن
�
وقيل
بينهما.
باالتفاق
ا
ن
معي
ال
�شك
�أن ي�شرتطا
حر يف
البائع
ً
َّ
َّ
ٌّ
ا�ستخدام � ِّأي �شكل للإخطار بعدم املوافقة" ،يف غياب هذا االتفاق وعلى
�ضوء املواد  11و 29و )2( 7من اتفاقية البيع )34(.واع ُترب الإخطار يف
�شكل كتابي كافياً ،مبا ي�شمل على وجه التحديد ر�سائل الفاك�س والربيد
املوجه عن
وذكر
امل�سجل(� )35أو الربيد الإلكرتوينُ )36(.
َّ
ًّ
�ضمنيا � َّأن الإخطار َّ
طريق تقدمي ا ِّدعاء مقابل يف دعوى ق�ضائية ميكن �أن يفي مبقت�ضيات
املادة —39رغم � َّأن هذا االخطار اع ُترب غري منا�سب التوقيت على �ضوء
املعينة )37(.و ُدمجِ ت م�ضامني �سل�سلة من اخلطابات ال�ستيفاء
وقائع احلالة َّ
ال�شرط الوارد يف املادة 39؛( )38وباملثل ،و�ضعت حمكمة يف اعتبارها ،لدى
البت يف مالءمة �إخطار خطي من امل�شرتي ب�ش�أن عدم مطابقة ح�صان
ِّ
�سي�سي ،كون امل�شرتي "د�أب على �إبالغ البائع"—قبل �إجراء "ت�شخي�ص
نهائي" حلالة احل�صان  -بحالة احل�صان املتدهورة؛( )39و�أ�شار قرار

			

املوجه من امل�شرتي طبيعة
�آخر �إىل �أنه� ،إذا مل ت َّت�ضح للبائع من الإخطار َّ
ومدى عدم املطابقة امل َّدعى" ،ميكن �أن ُيتو َّقع من البائع �أن ي�ستف�سر من
امل�شرتي" )40(.وقيل � َّإن اال ِّدعاء امل�ضاد املق َّدم من امل�شرتي والذي يزعم
ت�سليم ب�ضائع غري مطابقة ،الذي يق َّدم ر ًّدا على دعوى البائع الق�ضائية
الرامية �إىل حت�صيل ثمن �شراء الب�ضائع ،ميكن �أن ي�شكِّل �إخطار ًا بعدم
املطابقة مبوجب املادة  ،)1( 39رغم � َّأن هذا الإخطار اع ُترب �أنه مل يق َّدم
()41
يف الوقت املنا�سب.
يتم عندما يقوم البائع بفح�ص
 -6واع ُترب الإخطار ال�شفوي الذي ُّ
بناء على طلب امل�شرتي ،كافيا �أي�ض ًا من
الب�ضائع يف مكان زبون
امل�شرتيً ،
()42
حيث ال�شكل وامل�ضمون .كما اع ُترب الإخطار ال�شفوي بوا�سطة الهاتف
كافياً )43(،على الرغم من �أنه يف ع َّدة ق�ضايا �أ َّدت م�سائل الإثبات �إىل
()44
وجه �إخطار ًا بوا�سطة الهاتف.
الت�سبب يف �إف�شال ا ِّدعاء امل�شرتي ب�أنه َّ
ُّ
وجه �إخطار ًا بوا�سطة الهاتف �أن
أنه
�
عي
د
ي
الذي
امل�شرتي
على
أن
�
ورئي
َّ
َّ
َّ
يثبت متى جرى االت�صال ،ومع من تك َّلم امل�شرتي ،واملعلومات التي َّمت
نقلها ب�ش�أن عدم املطابقة؛ ويحول عدم �إثبات هذه العنا�صر دون مت ُّكن
امل�شرتي من �إثبات الوفاء ب�شرط الإخطار الوارد يف املادة  )45(.39وعالوة
على ذلك ،يبدو يف �أحد القرارات � َّأن املحكمة فر�ضت �شروط ًا خا�صة
للإخطار ال�شفوي الكافي� ،إذ قالت �إنه يف حال عدم ر ِّد البائع على الإخطار
املوجه �إىل وكيل البائع ،يكون امل�شرتي ملزَم ًا ب�أن يتابع ذلك
ال�شفوي َّ
()46
تف�صيليا
ب�إر�سال �إخطار كتابي �إىل البائع .وحيث �شهد ممثِّل امل�شرتي
ًّ
بوقت الإخطار الهاتفي وطريقته وفحواه ،وكذلك بتفا�صيل املعلومات ذات
ال�صلة التي نوق�شت يف املحادثة الهاتفية ،ومل ت�شهد موظفة البائع التي
قررت املحكمة � َّأن
ي َّدعى �أنها تل َّقت املحادثة �سوى ب�أنها ال()47تتذ َّكر املحادثةَّ ،
امل�شرتي ق َّدم �إثبات ًا كافي ًا للإخطار .و�أخرياً ،رف�ضت �إحدى املحاكم
�ضمنيا بعدم املطابقة عندما رف�ض
وجه �إخطار ًا
َّ
ًّ
حجة امل�شرتي ب�أنه َّ
ال�سداد للبائع ،معترب ًة � َّأن الإخطار الالزم مبوجب املادة  39يجب �أن يكون
()48
�صريحاً.

اجلهة التي يجب توجيه الإخطار �إليها واجلهة التي
توجه الإخطار
يجب �أن ِّ
تن�ص املادة  39على � َّأن الإخطار الالزم بعدم املطابقة يجب �أن
-7
ُّ
()49
ُير�سل �إىل البائع .وهكذا قيل � َّإن املرا�سالت بني امل�شرتي وزبونه ب�ش�أن
عيوب يف الب�ضائع مل ت�ستوف �شرط الإخطار الوارد يف املادة  39لأنها
()50
املوجه �إىل �صانع الب�ضائع،
مل ت�شمل البائع .واع ُترب �أي�ض ًا � َّأن الإخطار َّ
ولي�س �إىل البائع ،غري كاف ،ما مل ُيث َبت � َّأن ال�صانع نقل املعلومات �إىل
البائع يف غ�ضون الوقت املعقول املن�صو�ص عليه يف املادة  )51(.)1( 39ورئي
� َّأن الإخطار بالعيوب املنقول من امل�شرتي �إىل طرف ثالث م�ستقل كان قد
�أ َّدى دور الو�سيط يف تكوين العقد ولكن مل تعد له عالقة بالبائع بعد ذلك
يوجه بالو�سيلة املنا�سبة يف الظروف ال�سائدة باملعنى الوارد يف املادة
مل َّ
()52
يتحمل امل�شرتي التبعة عندما مل يت�س َّلم البائع الإخطار.
 ،27ولذلك َّ
خمول بت�سلُّم
غري
البائع
لدى
موظف
إىل
�
ه
املوج
إخطار
وباملثل اع ُترب ال
َّ
َّ
هذه املرا�سالت ولكن وعد بنقل املعلومات �إىل البائع غري كاف عندما مل
يقم املوظف املذكور ب�إبالغ البائع يف الواقع؛ والحظت املحكمة �أنه يف حال
�شخ�صيا ،يجب على امل�شرتي �أن يت�أ َّكد
عدم ت�سليم الإخطار �إىل البائع
ًّ
من � َّأن البائع تل َّقاه فعالً )53(.ومن الناحية الأخرى ،رئي � َّأن الإخطار
املوجه �إىل وكيل للبائع ي�ستوفي �شروط املادة  ،39على الرغم من � َّأن
َّ
م�س�ألتي حالة الوكالة التي يتم َّتع بها امل�ستلم و�صالحياته تتجاوزان نطاق
()54
البت فيهما مبوجب القانون الوطني املنطبق.
اتفاقية البيع وينبغي ُّ
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املوجه �إىل �شركة ع�ضو يف جمموعة �شركات البائع
ورئي � َّأن الإخطار َّ
كاف حيث كان الكيان الذي تل َّقى الإخطار �شريك ًا مع البائع يف امل�س�ؤولية
()55
عن البيع.
يوجه �إىل البائع
-8
وتن�ص املادة  39على � َّأن امل�شرتي هو الذي عليه �أن ِّ
ُّ
�إخطار ًا بعدم املطابقة .ومع ذلك ،فقد اع ُترب � َّأن الإخطار املر�سل من زبون
امل�شرتي �إىل البائع يفي مبقت�ضيات املادة  39حيث احتوى ذلك الإخطار
على �شكوى وا�ضحة ويف وقتها املنا�سب ب�ش�أن نوعية الب�ضائع التي �س َّلمها
البائع �إىل امل�شرتي وقبل البائع ال�شكاوى باعتبارها �إخطار ًا بعدم املطابقة
يف الب�ضائع التي �س َّلمها �إىل امل�شرتي وذلك بالر ِّد عليها بتوجيه �أ�سئلة �إىل
امل�شرتي عن العيب وكذلك بطلب فح�ص الب�ضائع املوجودة حتت �سيطرة
()56
امل�شرتي.

االتفاقات املتعلِّقة بالإخطار
 -9تخ�ضع املادة  39ل�صالحية الطرفني مبقت�ضى املادة  6يف اخلروج
عن � ِّأي حكم من �أحكام االتفاقية �أو تعديل �آثاره )57(.وكان عدد كبري من
القرارات متعلِّق ًا باتفاقات تت�صل بالتزام امل�شرتي بتوجيه �إخطار �إىل
البائع باال ِّدعاءات املتعلِّقة بعدم مطابقة الب�ضائع ل�شروط العقد )58(.و َّمت
�إنفاذ تلك االتفاقات ب�صفة عامة ،وفقد امل�شرتون ،يف حاالت عديدة،
حق ال�شكوى من عدم املطابقة لأنهم مل يلتزموا ب�شروط هذا النوع من
َّ
االتفاقات )59(.غري � َّأن بع�ض القرارات تبدو مرت ِّددة يف �إنفاذ الأحكام
التعاقدية التي حتكم الإخطار ،فهي تعتمد على معـايري املادة  39على
الرغم من وجود �شروط يف العقد املربم بني الطرفني تتناول الإخطار
بالعيوب )60(،و�/أو ت�شري �إىل � َّأن �أحكام العقد ال تكون قابلة للإنفاذ �إ َّال
عندما ُتعترب معقولة مبعايري املادة  )61(.39ومن الطبيعي �أنه لكي تكون
ال�شروط املتعلِّقة بالإخطار بعدم املطابقة قابلة للإنفاذ يف �إطار � ِّأي نهج،
يجب �أن تكون قد �أ�صبحت جزء ًا من اتفاق الطرفني مبوجب القواعد
املنطبقة لتكوين العقود ،التي ترد يف حالة اتفاقية البيع يف اجلزء الثاين
من االتفاقية .وهكذا رئي �أنه على الرغم � َّأن ب�إمكان الطرفني اخلروج
عن �أحكام املادة  39ف�إنهما مل يكونا قد قاما بذلك حيث كان �شرط ُيلزم
امل�شرتي بتوجيه الإخطار خالل ثمانية �أيام من تاريخ الت�سليم غري مقروء
اخلط ووارد ًا يف م�ستندات �أ�صدرها البائع من طرف واحد بعد �إبرام
مبجرد
العقد )62(.ورئي �أي�ض ًا � َّأن الطرفني مل يخرجا
عن �أحكام املادة َّ 39
()63
االتفاق على �ضمان تعاقدي مدته � 18شهراً� ،أو على �شرط يق�ضي ب�أن
ت�س َّلم الب�ضائع يف "حالة جاهزية لال�ستعمال� )64("،أو على اتفاق �ضمان ال
يتناول �صراحة التزام امل�شرتي بتوجيه �إخطار بعدم املطابقة )65(.ومن
قر ب� َّأن العرف التجاري املتعلِّق بالإخطار بالعيوب
الناحية الأخرى� ،أُ َّ
ملزم ًا للطرفني
ميكن �أن يخرج عن املادة � 39إذا كان العرف املذكور ِ
ً
قيا�سيا من
ا
�شرط
مبقت�ضى املادة  9من اتفاقية البيع )66(.ورئي �أي�ض ًا � َّأن
ًّ
خطيا بالعيوب امل َّدعاة
جانب البائع يق�ضي ب�أن ِّ
يوجه امل�شرتي �إخطار ًا ًّ
يف الب�ضائع خالل ثمانية �أيام من الت�سليم مدرج يف العقد حيث كان
ملما بال�شرط من املعامالت ال�سابقة بني الطرفني وكان البائع
امل�شرتي ًّ
()67
قد �أ�شار �إىل �شروطه القيا�سية �صراحة يف عر�ضه؛ و� َّأن �شروط البائع
القيا�سية التي تق�ضي بتوجيه �إخطار بعدم املطابقة يف غ�ضون خم�سة �أيام
بعد الت�سليم �أ�صبحت جزء ًا من العقد حيث قام امل�شرتي ،دون اعرتا�ض،
بالتوقيع على فاتورة حتتوي على تلك ال�شروط و�إعادتها )68(.ومن الناحية
البت فيما �إذا كانت فرتة توجيه الإخطار
الأخرى ،ر�أت حمكمة �أنه ال يلزم ُّ
املن�صو�ص عليها يف �شروط البائع القيا�سية قد �أ�صبحت جزء ًا من العقد
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حيث كان تطبيق ‘الفرتة املعقولة’ لتوجيه الإخطار مبوجب املادة )1( 39
ي�ؤ ِّدي �إىل نف�س النتيجة )69(.وحيث كان االتفاق املعقود بني الطرفني ب�ش�أن
التذرع ب�أحكام
الإخطار بعدم املطابقة ال
معينة ،جرى ُّ
( )70يتناول م�سائل َّ
ل�سد الثغرات.
املادة ِّ 39

تنازل البائع �أو امل�شرتي
التم�سك
 -10على الرغم من � َّأن املادة  39متنح البائع َّ
حق منع امل�شرتي من ُّ
بعدم مطابقة الب�ضائع �إذا مل يخطر امل�شرتي البائع به يف الوقت املنا�سب
احلق عرب الإيحاء
وبطريقة مالئمة ،ميكن للبائع �أن يتنازل عن هذا ِّ
املوجه منه )71(.وهكذا حيث �أعلن
للم�شرتي ب�أنه لن يعرت�ض على الإخطار َّ
البائع ،بعد تل ِّقيه �إخطار ًا من امل�شرتي بعدم مطابقة الب�ضائع� ،أنه �سيو ِّفر
ائتمان ًا للب�ضائع يف حال ثبوت �شكاوى امل�شرتي ب�ش�أن العيوب ،ارت�أت �إحدى
املحاكم � َّأن البائع تنازل عن ح َّقه يف االعرتا�ض على عدم �إر�سال امل�شرتي
()72
تذرعت حمكمة
الإخطار يف الوقت املنا�سب .ومن الناحية الأخرىَّ ،
ت�شجع الت�سويات الو ِّدية لتخل�ص �إىل � َّأن
�أخرى بالقانون الوطني وب�سيا�سة ِّ
البائع مل يتنازل عن ح ِّقه يف اال ِّدعاء ب� َّأن الإخطار مل ير�سل يف الوقت
املنا�سب ،ور�أت املحكمة � َّأن كون البائع ق ِبل ر ِّد الب�ضائع لفح�صها َومنح
()73
مبدئيا م�ؤ َّقت ًا بثمنها ال ي�شكِّل تنازالً.
امل�شرتي ائتمان ًا
وقررت حمكمة
ًّ
َّ
بناء على طلب امل�شرتي،
جمرد قيام البائع بفح�ص الب�ضائعً ،
�أخرى � َّأن َّ
احلق يف
بعد تل ِّقيه �شكوى امل�شرتي من عدم املطابقة ،ال ي�شكِّل تناز ًال عن ِّ
()74
االحتجاج ب� َّأن الإخطار بعدم املطابقة املر�سل من امل�شرتي كان مت� ِّأخراً.
وقالت �إحدى املحاكم � َّإن البائع ميكن �أن يتنازل � َّإما �صراح ًة �أو �ضمن ًا عن
تن�ص عليها املادة  ،39و� َّإن التنازل ال�ضمني يتط َّلب �إ�شارات
حقوقه التي ُّ
ت�صرفات البائع ت�شكِّل تنازالً؛ وخل�صت
أن
�
يفهم
امل�شرتي
حم َّددة جتعل
َّ ُّ
املحكمة �إىل �أنه على الرغم من � َّأن البائع ،يف هذه الق�ضية ،مل يتنازل
مبجرد دخوله
عن ح ِّقه يف االعرتا�ض على توقيت الإخطار بعدم املطابقة َّ
يف مفاو�ضات ت�سوية مع امل�شرتي حول عدم املطابقة ف� َّإن ا�ستعداد البائع
للتفاو�ض  -مقرتن ًا بالفرتة الطويلة التي ا�ستمرت فيها تلك املفاو�ضات
(� 15شهراً) ،وعدم احتفاظ البائع بحقوقه املن�صو�ص عليها يف املادة 39
وت�صرفات البائع املتمثِّلة يف املوافقة على طلب امل�شرتي
خالل تلك الفرتة،
ُّ
بدفع تكلفة خبري لفح�ص الب�ضائع ويف عر�ض دفع تعوي�ضات للم�شرتي
تعادل �سبعة �أ�ضعاف ثمن الب�ضائع  -تدعم اال�ستنتاج ب� َّأن البائع تنازل
عن ح ِّقه يف االعرتا�ض على الإخطار املت� ِّأخر )75(.وحيث اعرتف بائع ب�أنه
�س َّلم ب�ضائع خاطئة ،وعر�ض توفري الأ�صناف ال�صحيحة ،ر�أت حمكمة
� َّأن البائع تنازل عن ح ِّقه يف التعويل على عدم تقدمي �إخطار مبوجب
املادة  )76(.39ومن الناحية الأخرى ،حيث دخل البائع يف مفاو�ضات
ت�سوية ولكن مل يعرتف �أبد ًا ب�أنه �س َّلم ب�ضائع غري مطابقة ،و�أنكر
� َّأي م�س�ؤولية عن العيب امل َّدعى ،ومل ُي�شر �إىل � ِّأي ا�ستعداد لدفع � ِّأي
�ضمنيا عن حقوقه مبوجب
تعوي�ض ،ر�أت املحكمة � َّأن البائع مل يتنازل
ًّ
املادة  )77(.39وخل�صت �إحدى املحاكم العليا �إىل � َّأن ب�إمكان البائع �أي�ض ًا
جزئيا �أو
جزئيا عن ح ِّقه مبوجب املادة  39و�أن يحتفظ به ًّ
�أن يتنازل ًّ
يخ�ص بع�ض �سبل االنت�صاف فقط ،و� َّأن ب�إمكانه القيام
يحتفظ به فيما ُّ
()78
�ضمنيا.
بذلك �صراح ًة �أو
ًّ
وميزت حمكمة �أخرى بني تنازل البائع عن حقوقه املن�صو�ص
َّ -11
التم�سك بها ،فخل�صت �إىل � َّأن البائع
عليها يف املادة  39ومنعه من
ُّ
مل يتنازل عن ح ِّقه يف االعرتا�ض على الإخطار املت� ِّأخر ،ل َّأن ق�صد
وجمرد كون البائع
الطرفني التنازل يتعينَّ �إثباته بو�ضوح �شديد،
َّ
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

مل يرف�ض الإخطار فور ًا على �أ�سا�س �أنه مت� ِّأخر عندما ُو ِّجه �إليه
لي�س دلي ًال كافي ًا على التنازل؛ ومن الناحية الأخرى� ،أ�صبح البائع،
ببقائه على توا�صل مع امل�شرتي لالطِّ الع امل�ستمر على �شكاوى زبائن
امل�شرتي ،وب�إدالئه ببيانات �إىل امل�شرتي مفادها �أنه لن يثري دفاع ت�أخري
عول امل�شرتي على
الإخطار ،ممنوع ًا من
ُّ
التذرع بهذا الدفاع عندما َّ
االنطباع الذي مفاده � َّأن البائع لن ي�شتكي من عدم �إر�سال الإخطار يف
()79
وقته املنا�سب.
 -12واع ُترب �أي�ض ًا � َّأن م�شرتين تنازلوا عن حقوقهم املن�صو�ص
عليها يف املادة �( 39أو ُمنعوا من ممار�ستها) عندما �أ�شاروا على وجه
أقروا بالتزامهم ت�سديد
الت�أكيد �إىل قبولهم الب�ضائع امل�س َّلمة و�/أو � ُّ
ثمنها دون �أن يثريوا اعرتا�ض ًا على عيوب ظاهرة .وهكذا رئي � َّأن �أحد
امل�شرتين فقدَ ح َّقه يف ال�شكوى من نق�ص �أجزاء ووجود عيوب كان
ينبغي �أن يكت�شفها عندما وافق على مبلغ ر�صيد متنازع عليه تب َّقى من
ثمن ال�شراء وو َّقع على كمبياالت بقيمة ذلك الر�صيد )80(.وباملثل ،رئي
م�سجالت فيديو على �أ�سا�س � َّأن
� َّأن م�شرتي ًا فاو�ض على تخفي�ض �سعر ِّ
معينة فقدَ ح َّقه يف االعرتا�ض على عيوب �أخرى كان على
فيها عيوب ًا َّ
علم بها عند االتفاق على خف�ض ال�سعر )81(.واع ُترب � َّأن م�شرتي ًا �س َّدد
فواتري م�ستح َّقة ب�شيكات م�صرفية َّثم �أوقف دفع ال�شيكات قبل �صرف
قيمتها فقدَ ح َّقه يف ال�شكوى من العيوب التي كان يعرفها عند تقدمي
()82
ال�شيكات.

املادة —)1( 39الأغرا�ض
 -13ت�شرتط املادة � )1( 39أن ير�سل امل�شرتي الذي ي َّدعي � َّأن الب�ضائع
يحدد فيه طبيعة عدم
غري مطابقة ل�شروط العقد �إخطار ًا �إىل البائع ِّ
املطابقة خالل فرتة زمنية معقولة بعد اكت�شافه له �أو بعد �أن كان ينبغي
�أن يكت�شفه .وقد اع ُترب � َّأن هذا ال�شرط يخدم ع َّدة �أغرا�ض .وي�شري عدد
من القرارات �إىل � َّأن الغر�ض من هذا ال�شرط هو ت�شجيع الإي�ضاح الفوري
ملا �إذا كان قد حدث �إخالل )83(.وقيل �أي�ض ًا � َّإن الإخطار املطلوب يرمي
الت�صرف عموم ًا فيما
�إىل تزويد البائع باملعلومات الالزمة لتحديد كيفية
ُّ
يتع َّلق با ِّدعاء امل�شرتي )84(،وب�صفة �أكرث حتديد ًا ت�سهيل �إ�صالح البائع
للعيوب؛(� )85أو "اتخاذ التدابري الالزمة ،مثل �إيفاد ممثِّل �إىل امل�شرتي
لفح�ص الب�ضائع ،وت�أمني الأد َّلة الالزمة للنزاعات املحتملة ب�ش�أن مطابقة
الب�ضائع ،وعر�ض تبديل الب�ضائع �أو ت�سليم كميات �إ�ضافية �أو معاجلة
العيب� ،أو الرجوع على املو ِّرد )86(".ويف حالة عقد بيع على دفعات ،قيل � َّإن
�أحد �أغرا�ض الإخطار املن�صو�ص عليه يف املادة  39هو تو�ضيح ما �إذا كان
()87
امل�شرتي ميكن �أن يتو َّقع �أن يقوم البائع باملزيد من عمليات الت�سليم.
وين�ص �أحد القرارات على � َّأن الغر�ض هو ت�شجيع الت�سوية ال�سريعة
ُّ
للمنازعات وم�ساعدة البائع على الدفاع عن نف�سه )88(.وقيل �أي�ض ًا
� َّإن املادة  )1( 39ت�ساعد البائع على الدفاع عن نف�سه �إزاء املطالبات
غري ال�صحيحة )89(.و َّمت �أي�ض ًا ربط �شرط توجيه الإخطار بالتزام
النية )90(.وي�ؤ ِّكد �أحد القرارات � َّأن الغر�ض من
امل�شرتي ُ
بح�سن َّ
الإخطار املن�صو�ص عليه يف املادة  )1( 39هو ال�سماح للبائع ب�أن
ي�ستع َّد للدفاع عن نف�سه �ضد مزاعم عدم املطابقة و�أي�ضاً ،ا�ستناد ًا �إىل
املعينة للق�ضية ،خدمة ال�صحة العامة بال�سماح للبائع باتخاذ
الوقائع َّ
التدابري الالزمة ملكافحة انت�شار فريو�س ُيزعم �أنه يل ِّوث الب�ضاعة
()91
(بي�ض �سمك).

			

م�ضمون الإخطار؛ والتحديد الالزم
تن�ص عليه املادة " )1( 39طبيعة
 -14يجب �أن ِّ
يحدد الإخطار الذي ُّ
العيب ."...وقد ُف ِّ�سرت هذه العبارة وطُ ِّبقت يف عدد كبري من القرارات.
وطُ ِّبقت املادة  8من اتفاقية البيع ،التي حتكم تف�سري بيانات الطرفني
وجهه امل�شرتي حم َّدد ًا مبا
وت�صرفاتهماِّ ،
للبت فيما �إذا كان الإخطار الذي َّ
ُّ
()92
مهنيا ،رئي � َّأن الإخطار كان كافي ًا
يكفي .وحيث كان امل�شرتي �شخ�ص ًا ًّ
لأنه ا�ستخدم م�صطلحات تقنية دقيقة ودفع البائع �إىل فح�ص الب�ضائع –
()93
وهذا نف�سه ي�شكِّل �إ�شارة �إىل � َّأن الإخطار كان بالغ ًا كافياً.
وت�ضمنت
َّ
قرارات عديدة عبارات عامة ب�ش�أن �شرط التحديد .فقد قيل � َّإن الإخطار
يحدد امل�شرتي
مبجرد واقعة وجود عدم مطابقة لي�س كافياً ،بل يجب �أن ِّ
َّ
طبيعة العيوب بدقة؛( )94و� َّإن ال�صيغ العامة غري كافية ،و� َّإن الإخطار
يحدد العيوب
"يجب �أن يكون دقيقاً )95("،رغم � َّأن الإخطار ال يلزم �أن " ِّ
تف�صيليا"؛( )96و� َّإن الإخطار الذي ال مينع حمتواه البائع من �أن تكون لديه
ًّ
فر�صة معاجلة عدم املطابقة حم َّدد مبا يكفي؛( )97و� َّإن الإخطار ينبغي �أن
يبينِّ طبيعة ومدى عدم املطابقة ،وينبغي �أن ينقل نتائج فح�ص الب�ضائع
الذي �أجراه امل�شرتي؛( )98و� َّإن الإخطار يجب �أن يكون حم َّدد ًا مبا يكفي
ليت�س َّنى للبائع فهم ا ِّدعاء امل�شرتي واتخاذ اخلطوات الالزمة ا�ستجابة
له )99(،مثل معاينة الب�ضائع ،وت�أمني الأد َّلة الالزمة للمنازعات املحتملة،
والرتتيب لعملية ت�سليم بديلة �أو معاجلة عدم املطابقة على نحو �آخر� ،أو
الرجوع على املو ِّرد؛( )100و� َّإن الإخطار يجب �أن يعطي البائع "�صورة كاملة
لل�شكاوى"؛( )101و� َّإن الغر�ض من �شرط التحديد هو متكني البائع من فهم
نوع املخالفة التي ي َّدعي امل�شرتي وجودها واتخاذ اخلطوات الالزمة
ملعاجلتها ،مثل بدء عملية ت�سليم بديلة �أو �إ�ضافية؛( )102و� َّإن الإخطار
ينبغي �أن يكون على قدر كاف من التف�صيل بحيث ي�ستحيل على البائع
()103
يحدد ما عناه امل�شرتي
�أن ي�سيء فهمه وبحيث يتم َّكن البائع من �أن ِّ
دون خط�أ ودون �إجراء املزيد من البحث؛( )104و� َّإن الإخطار يجب �أن
يكون حم َّدد ًا بالقدر الكافي لل�سماح للبائع ب�أن يعرف بند الب�ضاعة الذي
ُي َّدعى �أنه غري مطابق وما ي�شتمل عليه عدم املطابقة امل َّدعى؛( )105و� َّإن
يتم�سك ب� َّأن الكمية امل�س َّلمة
�سيتو َّقع منه �أن ِّ
"امل�شرتي ُ
يحدد ما �إذا كان َّ
غري كافية و�إىل � ِّأي مدى ،وما هي االنحرافات املح َّددة التي ي�شتكي منها
جمرد بديل
من حيث النوعية ،ومن � ِّأي ناحية ت�شكِّل
الب�ضائع امل�س َّلمة َّ
()106
مقارنة بالب�ضائع امل�ستح َّقة مبوجب العقد؛" و� َّإن الإخطار "يجب �أن
ميكِّن الطرف الآخر من معرفة َّنية ال�شكوى من حالة الب�ضائع ويجب
يحدد طبيعة عدم املطابقة لكي ميكِّن البائع من فهم ما ي�شتكي منه
�أن ِّ
()107
امل�شرتي".
يحدد الإخطار الب�ضائع
 -15و�ش َّددت ع َّدة قرارات على �ضرورة �أن ِّ
املعينة التي ُي َّدعي �أنها غري مطابقة؛( )108وخل�ص �أحد هذه القرارات
َّ
�إىل �أنه ،على الرغم من كون املاكينة الزراعية التي ي َّدعى امل�شرتي
�أنها معيبة هي الوحيدة من نوعها التي ا�شرتاها امل�شرتي من البائع،
مل ُي َ
حدد الإخطار الرقم الت�سل�سلي �أو
�ستوف �شرط التحديد حيث مل ُي ِّ
تاريخ الت�سليم ،لأنه ال يجوز �إجبار البائع على التنقيب يف ملفاته بحث ًا
عن �سجالت املاكينة املعنية )109(.و�أ�شار عدد من القرارات �إىل � َّأن كل
عدم مطابقة م َّدعى يجب �أن يو�صف و�صف ًا حم َّدداً ،و� َّأن كون الإخطار
حم َّدد ًا حتديد ًا كافي ًا ب�ش�أن �أحد العيوب ال يعني � َّأن �شرط الإخطار
م�ستوفى بالن�سبة �إىل العيوب امل َّدعاة الأخرى )110(.وقيل � َّإن االختالفات
يف نوعية الب�ضائع امل�س َّلمة يجب �أن حت َّدد بدقة )111(.وطُ ِّبق �شرط التحديد
على الإخطار ال�شفهي بعدم املطابقة )112(.ومن الناحية الأخرى ،قيل � َّإن
الإخطار الذي ُيب ِلغ البائع عن "النتائج الرئي�سية للفح�ص  ...لكي يتم َّكن
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حذرت ع َّدة قرارات من
من تقييم النق�ص" يكفي؛( )113وعالوة على ذلكَّ ،
و�ضع معيار حتديد مفرط ال�صعوبة )114(،و�أ�شار �أحد القرارات �إىل �أنه،
املوجه من امل�شرتي للبائع معرفة وا�ضحة بطبيعة
�إذا مل يو ِّفر الإخطار َّ
عدم املطابقة امل َّدعى ومداه" ،ميكن �أن ُيتو َّقع من البائع �أن ي�ستف�سر
من امل�شرتي )115(".وقيل �أي�ض ًا �إنه تلزم معايري حتديد خمتلفة لأنواع
امل�شرتين املختلفة ،بحيث ُيتو َّقع من امل�شرتين اخلرباء تقدمي �إخطارات
�أكرث تف�صيالً؛( )116و� َّإن معيار التحديد ي�شمل "عنا�صر مو�ضوعية وذاتية
على ال�سواء" و"ي�ضع يف االعتبار موقف امل�شرتي والبائع يف �صفقتهما
التجارية ،و� َّأي اختالفات ثقافية ممكنة ،وكذلك ،على اخل�صو�ص،
طبيعة الب�ضائع )117(".ورئي �أي�ض ًا � َّأن �شرط التحديد ُي�ستوفى بو�صف
�أعرا�ض عدم املطابقة ،و� َّأن �شرح الأ�سباب الكامنة وراء عدم املطابقة
()118
لي�س الزماً.
 -16واع ُتربت الأو�صاف التالية لعدم املطابقة حم َّددة مبا يكفي
للوفاء مبقت�ضيات املادة �" :)1( 39إخطار تف�صيلي" ا�شتمل على �صور
فوتوغرافية تبينِّ العيوب املوجودة يف الب�ضائع (�أحذية)؛( )119وخطابات
تن�ص على � َّأن "الفردة اليمنى للحذاء العايل ينح ُّل غرا�ؤها على اجلانب،
ُّ
واجللد غري كاف"� ،أو "اجللد الأمامي للفردة الي�سرى للحذاء العايل
الأي�سر ينبعج ،وي�ضايق عند امل�شي" �أو "غراء احلذاء العايل ينح ُّل على
اجلانب الأمين ،واملادة غري كافية ،وال ميكن �إ�صالحه" �أو "ر�أ�س الفردة
()120
ين�ص
اليمنى للحذاء العايل يف الو�سط ،اللفقة مرتاخية"؛ و�إخطار ُّ
ر�صها فوق بع�ضها بطريقة خاطئة ومت َّزقت
على � َّأن من�صات الزجاجات َّمت ُّ
()121
ين�ص على � َّأن �شرائح الفلفل
الرقائق املعدنية املحيطة؛ و�إخطار ُّ
املجمدة "�صفراء و�شبيهة بالزجاج "،و 36منها مك�سورة ،وطولها �أقل
َّ
من � 3سنتيمرتات ،ولزجة وجليدية؛( )122و�إخطار ي�شري �إىل � َّأن الب�ضاعة
(ماكينة) ال تعمل؛( )123وو�صف تف�صيلي للحالة املادية خلراف كان قد
َّمت �ضمانها باعتبارها جاهزة للذبح ،مرفق به �إعالن ب�أنها غري ممتثلة
للوائح الوطنية املنطبقة التي حتكم خراف الذبح ،وال ميكن للم�شرتي
قبولها—وكان ينبغي للبائع �أن يفهم من ذلك � َّأن امل�شرتي يعرت�ض على
وزن اخلراف؛( )124و�إخطار ب� َّأن قطع الألعاب الزجاجية التي �س َّلمها البائع
مك�سرة ،و� َّأن بع�ض قطع الألعاب التي َّمت ت�سليمها هي "�أن�صاف قطع"،
َّ
()125
و� َّأن حمتويات الأكيا�س البال�ستيكية املحتوية على القطع خاطئة؛
و�إخطار ُيبلِّغ بائع �أحذية ب� َّأن زبون امل�شرتي تل َّقى عدد ًا مقلق ًا من ال�شكاوى
ب�ش�أن الب�ضائع ،و� َّأن الأحذية بها ثقوب ،و� َّأن الكعاب والنعال اخلارجية
لأحذية الأطفال ت�صبح غري ثابتة؛( )126و�إخطار مر�سل �إىل بائع ماكينة
جتهيز فوط ن�سيجية �صحية رطبة لإبالغه ب� َّأن زبون امل�شرتي وجد �شظايا
فوالذية يف املنتجات �شبه التامة ال�صنع املنتجة بوا�سطة املاكينة ،ما �أ َّدى
�إىل ظهور بقع من ال�صد�أ على املنتجات التامة ال�صنع؛( )127و�إخطار ب� َّأن
()128
بالط الأر�ضيات يعاين من البلى املبكر وتغيرُّ اللون على نحو خطري؛
فعليا يف
و�إخطار ُو ِّجه عندما ُعر�ضت الب�ضائع غري املطابقة على البائع ًّ
مباين زبون امل�شرتي )129(.ورئي �أي�ضاً ،فيما يتع َّلق ببيع �أنواع خمتلفة
من النباتاتَّ � ،أن الإخطار الذي يبينِّ عدم املطابقة ح�سب نوع النباتات
يحدد العيوب املوجودة يف كل نبتة على
يكفي—وال يتعينَّ على امل�شرتي �أن ِّ
()130
حدة.
 -17واع ُتربت الأو�صاف التالية للعيوب الواردة يف الإخطارات
غري م�ستوفية ملقت�ضيات املادة  ،)1( 39لأنها لي�ست حم َّددة حتديد ًا
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()131
ملوثة
ين�ص على � َّأن الب�ضائع ،وهي حبوب خ�شخا�شَّ ،
كافياً� :إخطار ُّ
()132
ملوثة بنبتة ال َفرثانيون؛
بنبتة ال َكروياء ،بينما كانت يف احلقيقة َّ
و�إخطار يكتفي بتذكري البائع ب� َّأن املاكينات مل تر َّكب بعد بحيث تكون
يف حالة جاهزية لال�ستعمال؛( )133و"�شكاوى عامة (‘لي�ست على ما
�سيئة’‘ ،ت�شييد
يرام’‘ ،خ�صائ�ص غري كافية’‘ ،ت�سليم خاطئ’‘ ،نوعية ِّ
�سيئ’) وكذلك �أي �أقوال عامة تعرب عن عدم االرتياح (‘لي�ست وفق ًا
ِّ
لتو ُّقعاتنا’)"( )134وحمادثة هاتفية اكتفى فيها امل�شرتي بطلب ب�ضائع
جديدة ،و�أب َلغ على الأكرث ب� َّأن الب�ضائع �أ�صيبت بتلف؛( )135و�إخطار يكتفي
بذكر عدم املطابقة ع َر�ض ًا �ضمن ع َّدة �أمور ،وي�شري �إىل � َّأن عدم املطابقة
مل يعد ذا �أهمية؛( )136و�شكوى عامة من نق�ص ب�ضائع يف الكميات امل�س َّلمة،
دون حتديد الب�ضائع الناق�صة حتديد ًا دقيقاً؛( )137ور�سالة ب� َّأن زبون
()138
ين�ص
امل�شرتي ا�شتكى من الب�ضائع ،دون مزيد من التفا�صيل؛ و�إخطار ُّ
ين�ص على
على عيوب وظيفية َّ
معينة و�أجزاء ناق�صة يف ماكينات ،ولكن ال ُّ
()139
� َّأن الب�ضائع ال ت�ؤ ِّدي وظيفتها امل�ستندة �إىل طريقة �إن�شائها؛ وتدوين
امل�شرتي �سعر ًا خم َّف�ض ًا على الت�سجيالت املتعاقد عليها؛( )140و�إخطار
ي�سدد ح�سابه لدى البائع فيما يتع َّلق
يكتفي
بالن�ص على � َّأن امل�شرتي لن ِّ
ِّ
()141
بكمية م�س َّلمة؛ و�إخطار ب� َّأن قطع الألعاب الزجاجية التي �س َّلمها البائع
ين�ص على � َّأن بع�ض قطع الألعاب امل�س َّلمة هي "�أن�صاف
مك�سرة ،ولكن ال ُّ
َّ
قطع "،وعلى � َّأن حمتويات الأكيا�س البال�ستيكية املحتوية على القطع
معيبة؛( )142و�إخطار ب� َّأن حجارة الواجهة الأمامية لأحد املباين مو�سومة
خط�أ ،و� َّأن بع�ض احلجارة والعتبات لي�ست باحلجم ال�صحيح ،و� َّأن الغراء
املعينة
املو َّفر لتثبيت احلجارة معيب ،حيث مل ِّ
يحدد الإخطار البنود َّ
غري املو�سومة ،والبنود املح َّددة التي لي�ست باحلجم ال�صحيح وكميتها،
والكمية امل�ضبوطة للحجارة املعاجلة بوا�سطة الغراء املعيب؛( )143و�إخطار
ب� َّأن النبتات املزهرة يف حالة بائ�سة وتعاين من �ضعف النمو (الحظت
()144
املحكمة � َّأن النمو هنا قد ي�شري � َّإما �إىل حجم النبتة �أو مظهرها)؛
�سيئة؛( )145و�إخطار ب� َّأن الأثاث ي�شتمل
و�إخطار ب� َّأن نوعية القما�ش القطني ِّ
()146
على قطع خاطئة وكثري من الك�سر؛ و�إخطار ب� َّأن ب�ضاعة الأزياء
()147
ين�ص على
رديئة ال�صنع وغري مطابقة ملقايي�س اجل�سم؛ و�إخطار مل َّ
� َّأن اجلنب موبوء بالريقات؛( )148و�إخطار ب� َّأن نوعية القما�ش غري مقبولة
بق�صه بطريقة اقت�صادية ،حيث مل
وب� َّأن مقايي�س القما�ش امل�س َّلم ال ت�سمح ِّ
يحدد الإخطار طبيعة م�شاكل النوعية ومل يبينِّ ما هي املقايي�س التي من
ِّ
�ش�أنها �أن تتيح الق�ص االقت�صادي؛( )149و�إخطار ب� َّأن املاكينات الزراعية ال
يحدد الرقم الت�سل�سلي للماكينة
ت�ؤ ِّدي وظيفتها بطريقة �صحيحة ،ولكن ال ِّ
يحدد
�أو تاريخ ت�سليمها؛( )150و�إخطار ب� َّأن مواقد التحري�ض معيبة ،ولكن ال ِّ
الرقم الت�سل�سلي مبا من �ش�أنه حتديد تاريخ الت�سليم؛( )151و�إخطار ب� َّأن
الكم�أ �أ�صبح ِّلين ًا يف حني كان يف الواقع يحتوي على ديدان ،رغم � َّأن من
()152
�ش�أن معظم الباعة املحرتفني �أن يدركوا � َّأن اللِّني يعني وجود ديدان؛
و�إخطار ب� َّأن الأحذية لي�ست من النوعية امل�شرتطة يف العقد ،ولكن ال يبينِّ
()153
يحدد
املجمد فا�سد ،ولكن ال ِّ
طبيعة العيوب؛ و�إخطار ب� َّأن حلم اخلنزير َّ
ما �إذا كان كل اللحم فا�سد ًا �أم جزء منه فقط؛( )154و�إخطار ب� َّأن الوثائق
املتعلِّقة ب�آلة للطباعة مفقودة ،حيث كان هناك غمو�ض ب�ش�أن ما �إذا كان
امل�شرتي ي�شري �إىل نظام الطباعة كله �أم �إىل مك ِّون الطابعة من النظام
فح�سب؛( )155و�إخطار ب� َّأن �صفائح املطَّ اط املفلكن اخلا�ص بنعال الأحذية
()156
ين�ص على � َّأن الب�ضائع
فيها م�شاكل �أو حتتوي على عيوب؛ و�إخطار ُّ
اجللدية غري مطابقة للموا�صفات التي ح َّددها امل�شرتي ،وال ميكن بيعها
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

�سيئة؛( )157و�إخطار ب� َّأن
لزبائن امل�شرتي ،و� َّأن  250بند ًا مدموغة بطريقة ِّ
يحدد ت�صميم البطانيات
خم�س ل َّفات من البطَّ انيات مفقودة ،ولكن ال ِّ
()158
املفقودة ولذلك مل ي�سمح للبائع بعالج العيب .ورئي � َّأن �إخطار ًا من
ين�ص على �أنه يرف�ض فاتورة البائع لإ�صالح الب�ضائع غري حم َّدد
امل�شرتي ُّ
مبا يكفي لتلبية مقت�ضيات املادة  )1( 39ب�ش�أن تخلُّف البائع عن �إ�صالح
()159
جميع العيوب.
 -18وبخالف �شرط التحديد الوارد مناق�شته �أعاله ،ال يرد يف اتفاقية
البيع مزيد من التحديد ملحتويات الإخطار الذي تقت�ضيه املادة .)1( 39
وقد قالت �إحدى املحاكم �إنه ما دام الإخطار ي�صف و�صف ًا دقيق ًا عيوب
الب�ضائع التي �أَبلغ بها زبون امل�شرتي فلي�س من ال�ضروري �أن ي َّدعي
الإخطار � َّأن تلك العيوب ت�شكِّل �إخال ًال من البائع ،بل ميكن حتى �أن يعرب
مربرة )160(.ومن الناحية
عن �شكوك حول ما �إذا كانت �شكاوى الزبون َّ
الأخرى ،خل�صت حمكمة �أخرى �إىل � َّأن امل�شرتي الذي اكتفي ب�أن طلب
م�ساعدة من البائع على معاجلة بع�ض امل�شاكل فـي برامج حا�سوبية مل
()161
يوجه �إخطار ًا بعدم املطابقة على النحو الذي تقت�ضيه املادة )1( 39؛
ِّ
ون�ص قرار �آخر على � َّأن حمادثة هاتفية اكتفت ب�إبالغ البائع ب� َّأن الب�ضائع
َّ
�أ�صيبت بتلف مل تكن �إخطار ًا كافي ًا مبوجب املادة  ،39لأنه "مل يكن بو�سع
()162
[البائع] �أن يفهم � َّأن املحادثة الهاتفية هي �إخطار بعدم املطابقة؛"
و�أعلن قرار �آخر � َّأن الإخطار يجب �أن "يطعن يف مطابقة الب�ضائع" و�أن
()163
نية امل�شرتي �أن يعرت�ض".
ِّ
يو�ضح " َّ

املوجه يف حينه  -نظرة جمملة
الإخطار َّ
 -19حيث ال يكون الطرفان قد ا َّتفقا على وقت لتوجيه الإخطار،
ُتلزم املادة  )1( 39امل�شرتي ب�إر�سال �إخطار بعدم املطابقة خالل فرتة
معقولة من اكت�شافه �أو من الوقت الذي كان ينبغي فيه �أن يكت�شفه .وقد
ر�سل فيه الإخطار ينبغي �أن
�أُ ِّكد على � َّأن هذا التقييد للوقت الذي يجب �أن ُي َ
اجليد ،بحيث ال تكون ل ٍّأي من
يح َّدد على �أ�سا�س م�صالح العمل التجاري ِّ
()165
الطرفني �أف�ضلية غري عادلة ،وعم ًال على �سرعة ت�سوية النـزاعات.
وقيل �أي�ض ًا �إنه ،يف حالة عقود البيع على دفعات ،مينع ا�شرتاط توجيه
الإخطار يف غ�ضون وقت معقول ت�سليم كميات الحقة من الب�ضائع غري
اقت�صاديا .والهدف من حتديد وقت الإخطار بفرتة
املطابقة ت�شكِّل هدر ًا
ًّ
معقولة هو تعزيز املرونة )166(،وتتو َّقف الفرتة على وقائع كل حالة على
حدة )167(.وقد �أ�شارت ع َّدة قرارات �إىل � َّأن معيار الفرتة املعقولة معيار
�صارم )168(.غري � َّأن قرار ًا �آخر ي�شري �إىل � َّأن حتديد الفرتة املعقولة لتوجيه
الإخطار يجب �أن يراعي م�صالح امل�شرتي والبائع كليهما" :يجب �إيالء
االعتبار مل�صلحة البائع يف �أ َّال يخ�ضع ال ِّدعاءات بعدم املطابقة لفرتة
غري حمدودة من الزمن بعد الت�سليم .ومن الناحية الأخرى ،ينبغي عدم
املربرة من خالل �إقامة حواجز قانونية مفرطة
ا�ستبعاد ا ِّدعاءات امل�شرتي َّ
ال�شكلية .ويجب �إيالء االعتبار لهذه امل�صالح لدى حتديد معنى عبارة
‘معقولة’ )169(".ورئي �أي�ض ًا � َّأن الإخطار الذي ال مينع توقيته البائع من �أن
()170
تتاح له الفر�صة ملعاجلة عدم املطابقة هو �إخطار يف الوقت املنا�سب.
وقيل �أي�ض ًا � َّإن ا�شرتاط توجيه الإخطار يف غ�ضون فرتة معقولة ي�ساعد
البائع على االحتفاظ بقدرته على �إقامة دعاوى على مو ِّرده هو لعدم
()171
املطابقة.
يوجه فيه امل�شرتي الإخطار بعدم
ُ
وم ِّيز بني الوقت الذي ِّ
يوجه فيه �إخطار ًا
أن
�
عليه
يجب
الذي
والوقت
39
املادة
مبقت�ضى
املطابقة
ِّ
ب�ش�أن �سبيل االنت�صاف الذي ميار�سه (مثل �إلغاء العقد)؛ وقيل � َّإن الإخطار
من جانب امل�شرتي ب�ش�أن �سبيل االنت�صاف ال يتعينَّ توجيهه �إ َّال بعد م�ضي
()164

			

وقت معقول من توجيه الإخطار املن�صو�ص عليه يف املادة  )172(.39بيد � َّأن
قرار ًا خمتلف ًا ي�ؤ ِّكد � َّأن الفرتة املعقولة لتوجيه �إخطار بعدم املطابقة عم ًال
باملادة  )1( 39هي نف�س الفرتة الزمنية لتوجيه �إخطار بالف�سخ مبقت�ضى
املادة ( )2( 49ب) )173(.وقيل �أي�ض ًا �إنه ،وفق ًا للمادة  27من اتفاقية
()174
البيع ،يكفي �إثبات � َّأن الإخطار �أُر�سل يف الوقت املنا�سب.

وقت بدء �سريان الفرتة الزمنية للإخطار—
العالقة باملادة 38
يوجه خاللها
 -20تبد�أ الفرتة املعقولة التي يجب على امل�شرتي �أن ِّ
يكت�شف فيها عدم
الإخطار مبقت�ضى املادة  )1( 39من اللحظة التي ِ
املطابقة �أو التي كان ينبغي �أن يكت�شفه فيها .ومن َّثم ف� َّإن �سريان الفرتة
املتاحة للم�شرتي لتوجيه الإخطار يبد�أ منذ �أوىل اللحظتني :الوقت الذي
ذاتيا) عدم املطابقة ،والوقت الذي كان
فعليا (�أو ًّ
اكت�شف فيه امل�شرتي ًّ
نظريا للم�شرتي �أن يكت�شف (�أو كان من واجبه �أن يكت�شف)
ينبغي فيه ًّ
()175
عدم املطابقة .فمثالً ،اع ُترب � َّأن الفرتة املعقولة املتاحة للم�شرتي
لتوجيه �إخطار مبوجب املادة  )1( 39ب� َّأن الب�ضائع َّمت ت�سليمها على
من�صات غري مالئمة يبد�أ من وقت الت�سليم ،حيث كان ممثِّل للم�شرتي
حا�ضر ًا يف مكان الت�سليم وكان ينبغي �أن يكت�شف املن�صات غري املالئمة يف
ذلك احلني ،رغم � َّأن امل�شرتي مل يعلم يف الواقع بعدم املطابقة حتى وقت
الحق )176(.وحيث ا�ستخدم م�ش ٍرت خدمة م�ستقلة لتفتي�ش الب�ضائع قبل
حتميلها بغر�ض ال�شحن ،وكان ينبغي �أن يك�شف ذلك التفتي�ش عدم
املطابقة ،اع ُترب � َّأن �سريان الفرتة املعقولة املتاحة للم�شرتي لتوجيه
الإخطار يبد�أ يف وقت ذلك التفتي�ش )177(.ومن الناحية الأخرى ،حيث
مل يك�شف الفح�ص ال�سليم الذي �أجراه امل�شرتي مبوجب املادة  38عن
وجود عدم مطابقة كامن �أو خفي ،مل يبد�أ �سريان الفرتة املعقولة املتاحة
للم�شرتي لتوجيه �إخطار مبوجب املادة � )1( 39إىل �أن علم فع ًال بعدم
املطابقة من خالل �شكاوى الزبائن )178(.ورئي � َّأن �سريان الوقت املتاح
للم�شرتي لتوجيه الإخطار يبد�أ عندما يكت�شف عدم املطابقة �أو يكون من
ي�سبب للم�شرتي � َّأي
واجبه �أن يكت�شفه ،حتى و�إن كان عدم املطابقة مل ِّ
�ضرر يف ذلك احلني؛( )179ومن الناحية الأخرى ،حيث ن�ش�أ عدم مطابقة
�سيارة م�ستعملة َّمت ت�سجيلها لأول مرة بتاريخ �أبكر من التاريخ
من � َّأن َّ
املزعوم ،رئي � َّأن �سريان الفرتة املعقولة املتاحة للم�شرتي لتوجيه �إخطار
مبوجب املادة  )1( 39ال يبد�أ �إىل �أن يعرف امل�شرتي ر َّد فعل زبونه على
هذه احلقيقة ،حتى و�إن كان ينبغي للم�شرتي �أن يعلم باحلالة قبل ذلك
()180
بع َّدة �أ�شهر.
 -21وميكن �إثبات الوقت الذي اكت�شف فيه امل�شرتي فع ًال عدم املطابقة
ذاتيا بالعيوب(� )181أو
أقر امل�شرتي بالوقت الذي �أ�صبح فيه على علم ًّ
�إذا � َّ
()182
�إذا تو َّفرت وقائع مو�ضوعية تربهن على وقت اكت�سابه لهذه املعرفة.
فمثالً ،رئي � َّأن وثائق امل�شرتي �أثبتت �أنه اكت�شف عدم املطابقة بعد الت�سليم
مبا�شرة )183(.وميكن �أن تثبت املعرفة الفعلية من ال�شكاوى التي يتل َّقاها
امل�شرتي من الزبائن الذين بيعت لهم الب�ضائع )184(،فقد رئي � َّأن �سريان
الفرتة املتاحة لتوجيه الإخطار بعدم املطابقة يبد�أ� ،إن مل يكن قد بد�أ
من قبل ،عندما يتل َّقي امل�شرتي تلك ال�شكاوى )185(،حتى و�إن كان امل�شرتي
()186
جمرد اال�شتباه يف
ي�شكِّك يف �صحتها .ومن الناحية الأخرى ،رئي � َّأن َّ
عدم املطابقة ال ي�شكِّل اكت�شاف ًا لها لأغرا�ض بدء �سريان الفرتة الزمنية
()187
أعم� ،أعلن
املعقولة لتوجيه الإخطار مبوجب املادة  .)1( 39وب�صفة � ٍّ
�أحد القرارات ما يلي" :يكون امل�شرتي قد اكت�شف عدم املطابقة لأغرا�ض
املادة  )1( 39من اتفاقية البيع �إذا َّمت بلوغ حالة اليقني التي يكون فيها من
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�ش�أنها �أن تدفع � َّأي م�ش ٍرت حكيم �إىل ا�ستهالل �إجراءات قانونية .وفيما يتع َّلق
على وجه اخل�صو�ص باالختالفات يف الكمية ،توجد حالة اليقني الالزمة
حاملا يعرف امل�شرتي نتيجة فح�ص الكمية )188(".ومن ناحية �أخرى� ،أُ ِّكد
على �أنه ،لكي يكت�شف امل�شرتي عدم املطابقة فعالً ،ال يلزم �أن يكون قد َّمت
التح ُّقق من عدم املطابقة بقرار حمكمة �أو �أ َّال يوجد نـزاع عليه ،لأنه "ال
()189
يلزم �سوى �أن تكون هناك دالئل فعلية على وجود عيوب".
 -22وكما لوحظ لدى مناق�شة املادة  )190(،38ف� َّإن الوقت الذي كان
ينبغي للم�شرتي �أن يكت�شف خالله عدم املطابقة لأغرا�ض املادة )1( 39
يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بااللتزام الذي تفر�ضه املادة  38على امل�شرتي ب�أن
يفح�ص الب�ضائع .ويف حال وجود عيب يف املطابقة كان من املعقول �أن
يكت�شفه امل�شرتي لدى فح�صه الأول للب�ضائع ،يبد�أ �سريان الفرتة الزمنية
املتاحة للم�شرتي لإر�سال الإخطار من الوقت الذي كان ينبغي �أن يجرى
فيه الفح�ص املذكور )191(.وكما قالت �إحدى املحاكم ،تخ�ضع اللحظة
الزمنية التي كان امل�شرتي ملزَ م ًا ب�أن يتبينَّ فيها الإخالل بالعقد للأحكام
تن�ص املادة  38من اتفاقية
التي تنظِّ م واجب الفح�ص .ويف هذا ال�سياقُّ ،
البيع على �أنه يجب فح�ص الب�ضائع يف غ�ضون �أق�صر فرتة زمنية ت�سمح
بها الظروف" )192(.ففي احلاالت التي كان ينبغي فيها �أن يك�شف الفح�ص
الأويل بعد الت�سليم عن عدم املطابقة ،ت�سري الفرتة املعقولة املتاحة
للم�شرتي لتوجيه الإخطار بعد انتهاء الفرتة املتاحة املن�صو�ص عليها يف
املادة  38لفح�ص الب�ضائع ،وينبغي �أن ي�ستوعب املوعد النهائي لتوجيه
الإخطار من جانب امل�شرتي ك ًّال من فرتة الفح�ص املن�صو�ص عليها يف
املادة  38وفرتة معقولة �أخرى لتوجيه الإخطار مبقت�ضى املادة .)1( 39
املكونني املنف�صلني للفرتة املتاحة
وقد اعرتفت ع َّدة قرارات بهذين ِّ
()193
للم�شرتي لتوجيه �إخطار بعدم املطابقة ،رغم �أنه يبدو � َّأن بع�ض
القرارات ال تعرتف بهذا التمييز )194(.وقيل � َّإن �سريان الفرتة املعقولة
املتاحة للم�شرتي لتوجيه الإخطار ال يبد�أ حتى الوقت الذي يكون فيه من
()195
جمرد �أن ي�شتبه فيه.
واجب امل�شرتي �أن يعلم بعدم املطابقة ،ولي�س َّ
 -23ويف حالة وجود عيوب كامنة �أو خفية لي�س من املعقول اكت�شافها
يف فح�ص �صحيح يجرى مبوجب املادة  38بعد الت�سليم )196(،يحني الوقت
الذي ينبغي فيه للم�شرتي �أن يكت�شف عدم املطابقة بعد الفرتة املتاحة
للفح�ص الأول للب�ضائع بعد الت�سليم مبا�شرة )197(.وطرح �أحد القرارات
عما �إذا كانت الفرتة املتاحة لتوجيه الإخطار املتعلِّق بالعيوب
�س�ؤا ًال َّ
الكامنة ينبغي �أن تبد�أ ،ب�أية حال ،قبل معرفة امل�شرتي الفعلية بالعيوب،
البت يف هذه امل�س�ألة )198(.غري � َّأن قرارات �أخرى
رغم � َّأن القرار تفادى َّ
ح َّددت � َّأن الفرتة املعقولة لتوجيه �إخطار بالعيوب الكامنة تبد�أ يف الوقت
الذي كان ينبغي للم�شرتي �أن يكت�شف فيه العيوب� ،سواء �أكان �أم مل يكن
للم�شرتي علم فعلي بالعيوب يف ذلك الوقت )199(.ويبدو � َّأن بع�ض القرارات
تتم على مدى فرتة
تعرتف ب� َّأن اكت�شاف العيوب الكامنة قد يكون عملية ُّ
املوجه من امل�شرتي ال يلزم �أن ينقل
من الزمن ،و�أ�شارت �إىل � َّأن الإخطار َّ
�سوى املعلومات التي يكون من املعقول توافرها لدى امل�شرتي يف وقت توجيه
()200
الإخطار ،على �أن ُت�ستكمل مبعلومات تر�سل يف �إخطارات الحقة.

الفرتات االفرتا�ضية لتوجيه الإخطار
 -24على الرغم من � َّأن الفرتة الزمنية املن�صو�ص عليها يف املادة )1( 39
املتاحة للم�شرتي لإر�سال الإخطار  -خالل فرتة معقولة من اللحظة التي
اكت�شف فيها العيب يف املطابقة �أو كان من واجبه اكت�شافه— ُ�ص ِّممت
لتكون مرنة ،و�أنها تتفاوت وفق ًا لظروف كل ق�ضية على حدة )201(،ف� َّإن
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عدد ًا من القرارات حاول و�ضع فرتات زمنية افرتا�ضية حم َّددة كمبادئ
توجيهية عامة �أو قواعد احتياطية )202(.وعادة تتو َّقع املحاكم التي تعتمد
هذا النهج � َّأن فرتات الإخطار االفرتا�ضية التي تقرتحها �ستع َّدل لتالئم
املعينة )203(.وتتفاوت الفرتات االفرتا�ضية املقرتحة تفاوت ًا
وقائع الق�ضية َّ
كبري ًا من حيث املدة ومن حيث النهج امل َّتبع لقيا�س الفرتة على ال�سواء.
وتقرتح ع َّدة قرارات فرتات افرتا�ضية تقا�س من وقت ت�سليم الب�ضائع،
بحيث ت�شمل لي�س فقط الفرتة املتاحة لتوجيه الإخطار بعد اكت�شاف عدم
املطابقة بل �أي�ض ًا الفرتة املتاحة للم�شرتي الكت�شاف عدم املطابقة يف �أول
الأمر .ويف هذا ال�سياق ،اقترُ حت فرتات افرتا�ضية ترتاوح بني ثمانية
معمرة وغري
�أيام بعد الت�سليم(( )204مبا يف ذلك حيث تكون
الب�ضائع ِّ
مو�سمية( ))205و 14يوم ًا للفح�ص وتوجيه الإخطار )206(،ومن �أ�سبوعني
�إىل �شهر بعد الت�سليم )207(،و�شهر بعد الت�سليم )208(،و�ستة �أ�سابيع بعد
()209
الت�سليم.
ومتيز قرارات �أخرى بني الفرتة املتاحة الكت�شاف عدم
ِّ
املطابقة والفرتة املتاحة لتوجيه الإخطار بعد االكت�شاف ،وكثري ًا ما تقرتح
هذه القرارات فرتات افرتا�ضية لهذين املك ِّونني كليهما ،وت�شري يف كثري
معينة من الب�ضائع تنطبق عليها الفرتة املقرتحة.
من الأحيان �إىل فئات َّ
وقد اقترُ حت الفرتات االفرتا�ضية التالية كفرتات معقولة لتوجيه
الإخطار :يف غ�ضون ب�ضعة �أيام بعد �أن اكت�شف امل�شرتي عدم املطابقة
�أو كان من واجبه �أن يكت�شفه؛ ( )210و�أ�سبوع واحد(( )211بعد �أ�سبوع واحد
()213
متاح للفح�ص عم ًال باملادة )38؛( )212وثمانية �أيام بعد االكت�شاف؛
و�أ�سبوعان(( )214بعد �أ�سبوع واحد متاح للفح�ص)؛( )215و�شهر واحد (بعد
�أ�سبوع واحد متاح للفح�ص) )216(.و ُقبلت يف ع َّدة قرارات نظرية—ي�شار
اليها �أحيان ًا بنهج "ال�شهر النبيل"—مفادها � َّأن الفرتة املعقولة لتوجيه
الإخطار ،يف الظروف العادية ،هي �شهر واحد بعد الوقت الذي اك ُت�شف
فيه العيب �أو كان من الواجب اكت�شافه )217(.وحيث تكون الب�ضائع �سريعة
العطب ،اقرتحت بع�ض القرارات فرتات �إخطار افرتا�ضية ق�صرية
للغاية )218(.ور�أت حمكمة ،على الرغم من قبولها عموم ًا نهج ال�شهر� ،أنه
يوجه الإخطار
مبجرد �أن يكت�شف امل�شرتي
فعليا ،يجب عليه �أن ِّ
العيب ًّ
َّ
()219
خالل فرتة �أق�صاها �أ�سبوعان.

العوامل التي ت�ؤثِّر على الفرتة املعقولة
لتوجيه الإخطار

من الوا�ضح � َّأن الفرتة املعقولة للإخطار تختلف وفق ًا لظروف
-25
الق�ضية
املعنية )220(.وقد ح َّددت القرارات جمموعة من العوامل التي ت�ؤثِّر
َّ
على طول فرتة الإخطار .ويتع َّلق �أحد العوامل التي يكرث ذكرها بو�ضوح
عدم املطابقة—ففرتة الإخطار بالعيب الوا�ضح الذي ت�سهل مالحظته
()222
متيل �إىل �أن تكون �أق�صر )221(.وطبيعة الب�ضائع عامل �آخر يكرث ذكره،
فالب�ضائع ال�سريعة العطب(� )223أو املو�سمية( )224ت�ستوجب توجيه الإخطار
املعمرة �أو الب�ضائع
بالعيوب يف وقت �أبكر؛ ويف املقابل،
تخ�ضع الب�ضائع ِّ
()225
غري املو�سمية لفرتة �إخطار �أطول ،وخ�صو�ص ًا �إذا كانت الب�ضائع
مع َّقدة( )226وتتط َّلب تدريب ًا و�إ�صالحات م�ستمرة )227(.كما � َّأن خطط
امل�شرتي لتجهيز الب�ضائع� )228(،أو للتعامل معها بطريقة �أخرى قد ي�صبح
()229
بها من ال�صعب حتديد ما �إذا كان البائع م�س�ؤو ًال عن عدم املطابقة،
قد جتعل فرتة الإخطار �أق�صر .ورئي � َّأن الت�أخري الذي يحبط �أغرا�ض
املوجه مبقت�ضى املادة —)1( 39وحتديد ًا الت�أخري الذي
الإخطار َّ
يحرم البائع من فر�صة التح ُّقق من الأ�سا�س الوقائعي ل�شكوى امل�شرتي
بحد �أدنى من التكلفة بوا�سطة الإ�صالح
ومعاجلة عدم املطابقة املزعوم ٍّ
()230
�أو اال�ستبدال —يجعل الإخطار غري منا�سب التوقيت .ومن الناحية
الأخرى ،قيل � َّإن عدم املطابقة ذا الطابع االحتيايل يجعل فرتة الإخطار
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�أطول )231(.وقيل �أي�ض ًا � َّإن الفرتة املعقولة للإخطار قد تتفاوت رهن ًا
بالعالج الذي ي�سعى �إليه امل�شرتي ،و� َّإن فرتة الإخطار �إذا كان امل�شرتي
يريد �أن يحتفظ بالب�ضائع و�أن يطالب بتعوي�ض عن ال�ضرر �أو بخف�ض
ال�سعر قد تكون �أطول من فرتة الإخطار �إذا كان امل�شرتي يرغب يف رف�ض
الب�ضائع )232(.ومن املمكن �أي�ض ًا �أن ت�ؤثِّر الأعراف التجارية( )233وكذلك
العادات امل�ستقرة بني الطرفني( )234على فرتة الإخطار ،كما ي�ؤثِّر عليها �إدراك
امل�شرتي � َّأن البائع نف�سه خا�ضع لتوقيت نهائي ي�ستوجب توجيه الإخطار
بالعيوب فوراً )235(.ورئي � َّأن امل�شرتي اخلبري �أو املهني يخ�ضع لفرتة �إخطار
()226
يوجه خالل
�أق�صر .وقالت �إحدى املحاكم � َّإن الإخطار كان ينبغي �أن َّ
عمليا حيث كان الإخطار العاجل الزم ًا لدواعي ال�صحة
�أق�صر فرتة ممكنة ًّ
العامة—وذلك لإتاحة الفر�صة للبائع التخاذ تدابري حتول دون انت�شار
ملوثة به )237(.و�أ�شري �إىل كون
فريو�س ُزعم � َّأن الب�ضاعة (بي�ض �سمك) َّ
امل�شرتي طلب تعجيل ت�سليم الب�ضائع كعامل يخ ِّف�ض الفرتة املتاحة لتوجيه
الإخطار بعدم املطابقة )238(.ومن الناحية الأخرى� ،أ�شارت حمكمة �إىل
كون امل�شرتي �سبق �أن "د�أب على �إبالغ" البائع باحلالة املتدهورة حل�صان
وجهه امل�شرتي بعد "الت�شخي�ص
�سي�سي لتخل�ص �إىل � َّأن الإخطار الذي َّ
()239
النهائي" حلالة احل�صان مبا�شرة كان يف توقيته املنا�سب.

تطبيق معيار الفرتة املعقولة
 -26رئي � َّأن م�ش ٍرت مل ير�سل � َّأي �إخطار بعدم املطابقة قبل رفع دعوى
تن�ص عليها
على البائع مل ِ
يف ب�شروط الإخطار املنا�سب التوقيت التي ُّ
املادة  ،)1( 39وفقد ح َّقه يف التعويل على عدم املطابقة )240(.ومن الناحية
الأخرى ،قيل � َّإن الدعوى املقامة من امل�شرتي يف حتكيم� ،أو الدعوى
املقابلة التي تقام ر ًّدا على دعوى ق�ضائية رفعها البائع لتح�صيل ثمن
نظريا� ،أن ت�شكِّل �إخطار ًا بعدم املطابقة مبوجب
�شراء الب�ضائع ،ميكنًّ ،
املعينة للحاالت � َّأن هذه
املادة  ،)1( 39رغم �أنه رئي ا�ستناد ًا �إىل
( )241الوقائع َّ
الإخطارات لي�ست يف توقيتها املنا�سب.
وجه امل�شرتي �إخطار ًا
حني
وحتى
َّ
بالفعل ،اع ُترب هذا الإخطار يف كثري من احلاالت مفرط الت�أخري .وقيا�س ًا
املوجهة يف التواقيت التالية
من تاريخ ت�سليم الب�ضائع ،اع ُتربت الإخطارات َّ
موجهة يف توقيتها املنا�سب ،على �أ�سا�س الوقائع اخلا�صة بالق�ضايا
غري َّ
()244
()243
()242
املعينة� :أكرث من �سنتني؛ و� 24شهراً؛ و� 19شهر ًا على الأقل؛
َّ
و� 18شهراً؛( )245و�سنة واحدة؛( )246وت�سعة �أ�شهر؛( )247ومن �سبعة �أ�شهر �إىل
()251
ثمانية �أ�شهر؛( )248و�سبعة �أ�شهر؛( )249و�ستة �أ�شهر؛( )250وخم�سة �أ�شهر؛
()254
و�أربعة �أ�شهر؛( )252وثالثة �أ�شهر ون�صف ال�شهر؛( )253وثالثة �أ�شهر؛
وقرابة ثالثة �أ�شهر؛( )255و�أكرث من �شهرين ون�صف ال�شهر؛( )256و�أكرث من
�شهرين؛( )257و�شهران؛( )258و�شهران يف حالة عملية ت�سليم واحدة وحوايل
�سبعة �أ�سابيع يف حالة عملية ت�سليم �أخرى؛( )259و"ع َّدة �أ�شهر"؛( )260و�سبعة
�أ�سابيع؛( )261و�ستة �أ�سابيع؛( )262و�شهر ون�صف ال�شهر؛( )263و�أكرث من
()268
�شهر؛( )264و�شهر واحد؛( )265و 25يوماً؛( )266و 24يوماً؛( )267و 23يوماً؛
و 21يوماً؛( )269و 20يوماً؛( )270و 19يوماً؛( )271و 16يوماً؛( )272و 15يوم ًا
(�سلع �سريعة العطب  -فطر طازج)؛( )273و�أكرث قلي ًال من �أ�سبوعني (فواكه
طازجة)؛( )274و�أ�سبوعان (مواد غذائية)؛( )275وقرابة �أ�سبوعني؛( )276و12
يوماً؛( )277و�أربعة �أيام؛( )278و�أي وقت بعد يوم الت�سليم (يتعلق ب�أزهار
�سريعة العطب) )279(.وقيا�س ًا من التاريخ الذي اكت�شف فيه امل�شرتي عدم
املطابقة �أو كان من واجبه �أن يكت�شفه فيه ،اع ُتربت الإخطارات التي ُو ِّجهت
املعينة :ثالث
يف الفرتات التالية مفرطة الت�أخري على �أ�سا�س
()281وقائع احلاالت(َّ )282
�سنوات؛( )280و�أكرث من ثالثة ع�شر �شهراً؛ و� 12شهراً؛ و� 11شهر ًا
�أو � 12شهراً؛( )283و�سبعة �أ�شهر؛( )284و�ستة �أ�شهر على الأقل؛( )285و�أكرث

			

من �أربعة �أ�شهر؛( )286وقرابة �أربعة �أ�شهر؛( )287وثالثة �أ�شهر؛( )288و�أكرث
من �شهرين؛( )289وقرابة �شهرين؛( )290و�شهر ون�صف ال�شهر؛( )291و�سبعة
�أ�سابيع؛( )292و�ستة �أ�سابيع؛( )293و 32يوماً؛( )294و�أكرث من �شهر؛( )295و�شهر
واحد؛( )296و�شهر واحد (بالفاك�س) وثالثة �أ�سابيع (بالهاتف)؛( )297و�أربعة
�أ�سابيع؛( )298وثالثة �أ�سابيع؛( )299و�أ�سبوعان؛( )300و� 10أيام؛( )301وثمانية
�أيام؛( )302و�سبعة �أيام )303(.واع ُترب �إخطار ُو ِّجه بعد � 20شهر ًا من قيام البائع
با�ستبدال �أحد �أجزاء الب�ضاعة ،ومل يعالج ذلك امل�شكلة ،وبعد � 11شهر ًا من
طلب البائع ثمن الب�ضاعة ،غري منا�سب التوقيت )304(.وحيث جاء الإخطار
املوجه من امل�شرتي ب� َّأن حماوالت البائع �إ�صالح الب�ضائع امل�س َّلمة كانت غري
َّ
ناجحة بعد �أكرث من خم�سة �أ�شهر من قيام زبائن امل�شرتي ب�إبالغ امل�شرتي
بهذا العطب ،ر�أت املحكمة � َّأن الإخطار غري منا�سب التوقيت مبوجب
املادة  ،)1( 39و� َّأن امل�شرتي فقد ح َّقه يف التعويل على عدم فعالية
()305
الإ�صالح
 -27ومن الناحية الأخرى ،خل�صت ع َّدة قرارات �إىل � َّأن امل�شرتي �أر�سـل
املعينة ،اع ُترب
الإخطـار فـي الوقت املنا�سب .فعلـى �ضـوء وقـائـع احلاالت َّ
� َّأن الإخطارات املر�سـلة يف الفرتات التالية �أُر�سلت يف غ�ضون الفرتة
املعقولة التي تفر�ضها املادة " :)1( 39فور ًا" بعد �أن تل َّقى امل�شرتي �شكاوى
من زبائنه؛( )306ويف نف�س اليوم الذي اكت�شف فيه امل�شرتي عدم مطابقة
()307
موجه �إىل ممثِّل البائع داخل البلد يف نف�س
كامن ًا �أو ًّ
خفيا؛ و�إخطار َّ
اليوم الذي اكت�شف فيه امل�شرتي عدم املطابقة من خالل �شكاوى زبائنه،
موجه �إىل البائع نف�سه يف اليوم التايل؛( )308و�إخطار هاتفي
مع �إخطار َّ
فور ت َل ِّقي امل�شرتي �شكاوى من زبائنه ،تلته بعد �أ�سبوع واحد ر�سالة بريد
�إلكرتوين تنقل نتائج الفحو�ص املختربية؛( )309وفور ت�سليم املاكينة ،قبل
()311
�أن يبد�أ جتميعها؛( )310ويوم واحد بعد ت�سليم الب�ضائع �إىل امل�شرتي؛
ويف غ�ضون � 24ساع ًة (ب�ضائع �سريعة العطب)؛( )312ويوم واحد بعد
فح�ص الب�ضائع؛( )313ويف غ�ضون ع َّدة �أيام من ت�سليم ب�ضائع �سريعة
العطب (طماطم)؛( )314وثالثة �أيام بعد الت�سليم؛( )315و�أربعة �أيام بعد
الت�سليم؛( )316و�ستة �أيام بعد اكت�شاف العيب؛( )317و�سبعة �أيام بعد �أن علم
امل�شرتي بالعيوب؛( )318وخالل ثمانية �أيام من فح�ص الب�ضائع؛( )319وثمانية
()321
�أيام بعد �أن ح َّدد تقرير اخلبري العيوب؛( )320و 11يوم ًا بعد الت�سليم؛
و�سل�سلة من الإخطارات� ،أُر�سل �أحدها بعد �أ�سبوعني من الفح�ص الأويل
امل�ؤ َّقت للب�ضائع ،و�آخر بعد �شهر من فح�ص ثانٍ  ،و�إخطاران �أخريان
�أُر�سال بعد �ستة �أ�شهر من ت�سليم �آلة واحدة وبعد � 11شهرا من ت�سليم
�آلة ثانية؛( )322و 19يوم ًا بعد الت�سليم؛( )323و 21-19يوم ًا بعد فح�ص
الب�ضائع؛( )324و 25-20يوم ًا بعد ت�سليم املا�شية؛( )325وثالثة �أ�سابع بعد
الت�سليم؛( )326و�أربعة �أ�سابيع بعد الوقت الذي كان ينبغي للم�شرتي �أن
يعلم فيه بعدم املطابقة؛( )327وخالل �شهر واحد من الت�سليم؛( )328وخالل
�شهر واحد بعد �أن اكت�شف امل�شرتي عدم املطابقة �أو كان من واجبه �أن
يكت�شفه؛( )329و�أكرث من �شهر بعد الت�سليم؛( )330و�شهر �أو �شهران بعد �أن
علم امل�شرتي بعدم املطابقة من خالل �شكاوى الزبائن؛( )331و�شهر واحد
وثالثة �أ�سابيع بعد ت�سليم جهاز عر�ض فيديو؛( )332و�شهران بعد الت�سليم،
جممدة) بطريقة �صحيحة ويف
حيث فح�ص امل�شرتي الب�ضائع (�أ�سماك َّ
الوقت املنا�سب بعد �شهر من الت�سليم؛( )333وبعد �شهرين ون�صف ال�شهر
من ت�سلُّم امل�شرتي الب�ضائع؛( )334و�ستة �أ�شهر بعد اكت�شاف عدم مطابقة
الب�ضائع؛( )335وت�سعة �أ�شهر بعد الت�سليم (وبذلك �أكرث من �سنة قبل انتهاء
فرتة ال�سنتني املتاحة لتوجيه الإخطار مبوجب املادة ))2( 39؛( )336وحيث
كانت الب�ضائع مو�سمية (�أ�شجار �صنوبر لزينة عيد امليالد) ،ومل يكن من
�ش�أن توجيه الإخطار يف وقت �أبكر �أن يتيح للبائع عالج عدم املطابقة
()337
فعاالً ،اع ُترب الإخطار لذلك يف توقيته املنا�سب.
عالج ًا َّ

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

املادة )2( 39
نهائيا مطلق ًا للإخطار بعدم املطابقة
ِّ -28
حتدد املادة  )2( 39موعد ًا ًّ
—هو �سنتان من التاريخ الذي �سلِّمت فيه الب�ضائع بالفعل �إىل امل�شرتي،
رهن ًا با�ستثناء حيثما يكون من �ش�أن هذا املوعد النهائي �أن يكون متناق�ض ًا
مع فرتة �ضمان من�صو�ص عليها يف العقد )338(.بيد � َّأن فرتة ال�سنتني
املن�صو�ص عليها يف املادة  )2( 39لي�ست مناظرة للفرتة املعقولة للإخطار
املن�صو�ص عليها يف املادة )1( 39؛ وقد رئي � َّأن فرتة ال�سنتني للإخطار
مبوجب املادة  )2( 39ال تنطبق �إ َّال عندما ال تكون الفرتة املن�صو�ص عليها
يف املادة � )1( 39أق�صر )339(.وبدون فرتة ال�سنتني للإخطار املن�صو�ص
عليها يف املادة  ،)2( 39ميكن �أ َّال يكون لوقت الإخطار موعد نهائي وا�ضح
تن�ص عليها املادة .)1( 39
مبقت�ضى املعايري الزمنية املرنة واملتغيرِّ ة التي ُّ
ففي حال وجود عيوب كامنة مثالً ،ميكن �أن ي�أتي الوقت الذي يكت�شف
فيه امل�شرتي عدم املطابقة �أو يكون من واجبه �أن يكت�شفه ،وبالتايل
اللحظة التي تبد�أ فيها الفرتة املعقولة املتاحة للم�شرتي لتقدمي الإخطار
مبوجب املادة  ،)1( 39بعد مرور فرتة طويلة على ت�سليم الب�ضائع .ويف
هذه احلاالت� ،إذا مل توجد فرتة �ضمان من�صو�ص عليها يف العقد حتمي
امل�شرتي لفرتة �أطول (ورهن ًا با�ستثناء� ،إذا كانت املادة  40من االتفاقية
حق توجيه الإخطار بعد
تنطبق) )340(،حترم املادة  )2( 39امل�شرتي من ِّ
�سنتني من الت�سليم الفعلي للب�ضائع ،وبذلك متنع امل�شرتي من االحتفاظ
بحقوقه يف التعويل على عدم املطابقة الذي ال ُيكت�شف و ُيالحظ قبل تلك
اللحظة ،حتى �إذا مل يكن من املعقول اكت�شاف عدم املطابقة قبل تلك
اللحظة )341(.وخالف ًا لفرتة الإخطار املن�صو�ص عليها يف املادة ،)1( 39
التي ُ�ص ِّممت لتكون مرنة ولتتغيرَّ وفق ًا للظروف ،ف� َّإن احل َّد البالغ �سنتني
الوارد يف املادة  )2( 39دقيق وغري متغيرِّ (�إ َّال حيث ينطبق اال�ستثناء
املتعلِّق بفرتة ال�ضمان املتعاقد عليها) .وقد رئي يف الواقع �أنه ،حتى عندما
يكون البائع قد حاول �إ�صالح عدم املطابقة بعد ت�سليم الب�ضائع ،يبد�أ
فعليا �أول
�سريان فرتة ال�سنتني من الوقت الذي َّمت فيه ت�سليم الب�ضائع(ًّ )342
مرة للم�شرتي ،ولي�س من وقت قيام البائع مبحاوالت الإ�صالح .ويبدو
التنب�ؤ بها ي�ستطيع
� َّأن الغر�ض من املادة  39هو توفري فرتة حم َّددة وميكن ُّ
بعدها البائع �أن يكون على ثقة من � َّأن ا ِّدعاءات وجود عدم مطابقة يف
()343
الب�ضائع لن تكون قابلة لالعرتاف بها قانوناً.
طبقت املادة  )2( 39ع َّدة جوانب من
 -29وقد تناولت القرارات التي َّ
هذا احلكم .ف�أ�شارت ع َّدة قرارات �إىل � َّأن الإخطار غري املح َّدد مبا يكفي
للوفاء بال�شرط الوارد يف املادة  )1( 39ال ي�شكِّل �إخطار ًا كافي ًا مبقت�ضى
يت�ضمن �صراح ًة ال�صيغة
املادة  ،)2( 39رغم � َّأن احلكم الأخري ال
َّ
يحدد الإخطار طبيعة عدم
الواردة يف املادة  )1( 39والتي تق�ضي ب�أن ِّ
املطابقة )344(.ورئي � َّأن �إخطار ًا ُق ِّدم عندما بد�أ امل�شرتي مفاو�ضات
مع البائع ،خالل �سنتني من الت�سليم ،لت�سوية نـزاع حول مطابقة
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الب�ضائع امل�س َّلمة ،كان كافي ًا للوفاء مبقت�ضيات الإخطار مبوجب
املادة  )345(.)2( 39وا�ستق�صت ع َّدة قرارات �أخرى العالقة بني
نهائيا ال�ستهالل دعوى ت�ستند
املادة  )2( 39والقواعد التي ِّ
حتدد موعد ًا ًّ
�إىل الإخالل بعقد البيع (قوانني التقادم �أو فرتات التقادم) .وحاول عدد
من القرارات التوفيق بني فرتة تقادم �أق�صر واردة يف القانون الوطني
وفرتة ال�سنتني للإخطار الواردة يف املادة  ،)2( 39فذهب �أحد القرارات
�إىل �أنه ،بغية جت ُّنب خمالفة القانون الدويل العام ،ال ينبغي تطبيق
فرتة التقادم الوطنية الأق�صر يف احلاالت التي يكون من �ش�أنها فيها �أن
خ�ضع مطالبة للتقادم قبل انتهاء فرتة ال�سنتني املح َّددة لتقدمي الإخطار
ُت ِ
املن�صو�ص عليها يف املادة )2( 39؛( )346وتذهب قرارات �أخرى �إىل � َّأن فرتة
يوجه امل�شرتي الإخطار
التقادم الوطنية الأق�صر ال يبد�أ �سريانها حتى
(ِّ )347
الذي ت�شرتطه املادة  39من اتفاقية البيع.
و�سعت قرارات �أخرى
َ
جاهدة �إىل التمييز بني القاعدة الواردة يف املادة  ،)2( 39التي ت�ضع
يحدد
نهائيا لتوجيه الإخطار بعدم املطابقة ،وقانون التقادم الذي ِّ
موعد ًا ًّ
()348
حتدد املوعد النهائي.
التي
التقادم
فرتة
أو
�
التقا�ضي
لبدء
ا
نهائي
ِّ
موعد ًا ًّ
وا�شتمل عدد من القرارات على ا ِّدعاءات ب� َّأن الطرفني خرجا عن �أحكام
املادة  )2( 39باتفاق بينهما )349(.فاعتربت هيئة حتكيم � َّأن الطرفني
خرجا عن �أحكام املادة  )2( 39باالتفاق على فرتة �ضمان ق�صوى
قدرها � 18شهراً ،رغم � َّأن هيئة التحكيم �أو�ضحت �أي�ض ًا � َّأن فرتة التقادم
وجه �إخطار ًا يف الوقت املنا�سب ال تخ�ضع لأحكام
اخلا�صة بامل�شرتي الذي َّ
املادة  )2( 39و�أنها م�س�ألة تتع َّدى نطاق اتفاقية البيع وتخ�ضع للقانون
()350
قررت هيئة حتكيم � َّأن ال�شرط
الوطني .ومن الناحية الأخرىَّ ،
القا�ضي ب�إحالة النـزاعات �إىل التحكيم يف غ�ضون  30يوم ًا من و�صول
الطرفني �إىل طريق م�سدود يف مفاو�ضاتهما ال ي�شكِّل خروج ًا عن �أحكام
املادة  )351(.)2( 39ور�أت هيئة حتكيم �أخرى � َّأن الطرفني مل يخرجا
ملجرد � َّأن البائع
عن ِّ
احلد الزمني البالغ �سنتني الوارد يف املادة َّ )2( 39
متطورة)
رمبا يكون قد �أفاد امل�شرتي
�شفويا ب� َّأن الب�ضائع (ماكينات ِّ
ًّ
�ضمنيا
�ستعمر � 30سن ًة )352(.وميكن �أن ُيفرت�ض � َّأن هذا القرار ينطوي
ِّ
ًّ
على � َّأن الإفادة املذكورة ال ت�شكِّل فرتة �ضمان متعاقد عليها باملعنى الوارد
يف املادة  ،)2( 39لأنه لوال ذلك لكان ذلك احلكم قد م َّدد احل َّد النهائي
لتوجيه الإخطار .وتناول قرار �آخر �أي�ض ًا املعنى املق�صود بعبارة مدة
يحدد موعد ًا
ن�ص عليها العقد ،فاعترب � َّأن ال�شرط الذي ِّ
ال�ضمان التي َّ
نهائيا لإحالة النـزاعات �إىل التحكيم ال ي�شكِّل فرتة �ضمان من�صو�ص ًا عليها
ًّ
يف العقد )353(.وحيث �أ َّدى عدم توجيه امل�شرتي �إخطار ًا بعدم املطابقة
خالل فرتة ال�سنتني املن�صو�ص عليها يف املادة � )2( 39إىل حجب مطالبة
امل�شرتي بخف�ض الثمن ا�ستناد ًا �إىل عدم مطابقة الب�ضائع امل�س َّلمة ،ق�ضت
حمكمة ب�أنه" ،لدواعي الإن�صاف" ،ال ينبغي �أن يبد�أ ا�ستحقاق الفائدة على
اجلزء غري امل�س َّدد من ثمن ال�شراء (املادة  78من االتفاقية) حتى انتهاء
()354
الفرتة املن�صو�ص عليها يف املادة .)2( 39

احلوا�شي
()1على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة �آرنيم ،هولندا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩يونيلك�س؛ حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة
(تن�ص على �أنه ،عم ًال باملادة  27من اتفاقية البيع ،يكفي �إثبات � َّأن الإخطار �أُر�سل يف الوقت املنا�سب)؛ حمكمة اال�ستئناف
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
ُّ
ُ
�
أ
،
www.cisg.law.pace.edu
العنوان:
على
إنرتنت
ل
ا
يف
متاحة
إنكليزية
ل
با
ترجمة
يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير ،٢٠٠٤
قرت احلجج يف ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة
َّ
(تن�ص على �أنه ،على �ضوء املواد  11و 29و )2( 7من اتفاقية البيع ،ميكن توجيه الإخطار بعدم املطابقة
للقرار)
الكامل
الن�ص
(انظر
االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٤
َّ
ُّ
يف � ِّأي �شكل ،و�أنه ،على �ضوء املادة  27من اتفاقية البيع ،ال يلزم �سوى �إر�سال الإخطار �إر�سا ًال �صحيحاً).
()2
(تقرر � َّأن املادة  39ال تنطبق عندما ال
الن�ص الكامل للقرار) ِّ
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٠معهد التحكيم الهولندي ،هولندا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٢انظر َّ
يكون البائع قد �أجرى عملية ت�سليم).
()3حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :

		
180

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

()4ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()5ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد 5 ،حزيران/يونيه .]1998
()6
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩١املحكمة العليا يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ٢٨ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()7
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٣حمكمة منطقة دارم�شتات� ،أملانيا� ٩ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٠انظر َّ
()8حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،)Volmari Werner v. Isocab NV( ٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()9حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ١٤ ،ني�سان�/أبريل (ING Insurance v. BVBA HVA Koeling and Fagard Winand; HVA Koeling BVBA v. Fagard ٢٠٠٤
) ،Winand and Besseling Agri-Technic BVترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()10حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ميونيخ،
�أملانيا� ٢٠ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا،
يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣انظر
َّ
 ٣١كانون الثاين/يناير ]١٩٩٧؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�سَّ .مت تطبيق �شرط توجيه الإخطار ،الوارد يف املادة  ،39يف عدد
قليل من الق�ضايا ،عندما ا�شتكى امل�شرتي من � َّأن الت�سليم كان مت� ِّأخراً .حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كنتكي ال�شرقية ،الواليات املتحدة� ١٨ ،آذار/مار�س ٢٠٠٨
البائع الب�ضائ َع
( ،)Sky Cast, Inc. v. Global Direct Distributions, LLCمتاحة يف الإنرتنت على العنوانِّ www.cisg.law.pace.edu :
(تطبق املادة " 39بالقيا�س" حيث �س َّلم ُ
يف وقت مت� ِّأخر)؛ حمكمة منطقة �آو�سبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٦يونيلك�س (ت�سليم ب�ضائع مو�سمية يف وقت مت� ِّأخر) .ينبغي مالحظة � َّأن حكم اتفاقية البيع الذي
يخ�ضع له وقت الت�سليم (املادة  )33ال يوجد يف فرع اتفاقية البيع املعنون "مطابقة الب�ضائع وحقوق الغري وا ِّدعاءاته" (الفرع الثاين من الف�صل الثاين من اجلزء الثالث) ،بل يوجد
يف الفرع املعنون "ت�سليم الب�ضائع وامل�ستندات" (الفرع الأول من الف�صل الثاين من اجلزء الثالث).
()11حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()12ق�ضية كالوت رقم [ 1510حمكمة النق�ض ،فرن�سا 27 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]2012؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير ،]٢٠٠٩
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة
الن�ص الكامل للقرار)؛
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا يف كانتون �أبينت�سيل�-آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ١٨ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٨يونيلك�س (انظر َّ
املحكمة اجلزئية يف زوتفني ،هولندا� ٢٧ ،شباط/فرباير ،)Frutas Caminito Sociedad Cooperativa Valenciana. v. Groente-En Fruithandel Heemskerk BV( ٢٠٠٨
خال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٩حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا� ١٩ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٦؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
كالوت رقم [ ٩٤٤حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
�سيلي� ،أملانيا� ١٠ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية
(انظر
]
٢٠٠٤
متوز/يوليه
٧
�سوي�سرا،
االحتادية،
املحكمة
[
٨٩٤
رقم
كالوت
ق�ضية
يف
احلجج
قرت
َّ
العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُ َّ
يف ها�سيلت ،بلجيكا ٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية،
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية
�سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٣انظر َّ
متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()13
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٤حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
يف �سيلي� ،أملانيا� ١٠ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
(انظر
]
٢٠٠٤
متوز/يوليه
٧
�سوي�سرا،
االحتادية،
املحكمة
[
٨٩٤
رقم
كالوت
ق�ضية
يف
احلجج.
على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُقرت
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
(انظر
]
٢٠٠٣
الثاين/نوفمرب
ت�شرين
رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا١٣ ،
َّ
الن�ص
(انظر
]
١٩٩٥
آذار/مار�س
� 
٨
أملانيا،
�
االحتادية،
املحكمة
[
١٢٣
رقم
كالوت
ق�ضية
؛
www.cisg.law.pace.edu
العنوان:
على
إنرتنت
 ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف ال
َّ
الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ حمكمة منطقة بييليفلد� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير ١٩٩١؛ يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٢٣
[املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،]١٩٩٩متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا،
� ١٠آذار/مار�س .]٢٠٠٤
()14ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٥
()15ق�ضية كالوت رقم [ ٥٠حمكمة منطقة بادن-بادن� ،أملانيا� ١٤ ،آب�/أغ�سط�س ]١٩٩١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا،
الن�ص الكامل للقرار)ُ ،نق�ضت لأ�سباب �أخرى بق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1998
 ٢٥حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة
(انظر
]
١٩٩٨
آذار/مار�س
� 
١١
أملانيا،
�
ميونيخ،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
()16ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢
َّ
حق
(تقرر � ِّأن للم�شرتي َّ
اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه  .]١٩٩٧قارن �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٤٦حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل ِّ ]١٩٩٠
الن�ص الكامل للقرار).
تخفي�ض الثمن مبوجب املادة  50لأنه َّ
وجه �إخطار ًا �صحيح ًا بعدم املطابقة) (انظر َّ
()17ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
الن�ص الكامل للقرار).
�أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٧انظر َّ
()18ق�ضية كالوت رقم [ ٥٠حمكمة منطقة بادن-بادن� ،أملانيا� ١٤ ،آب�/أغ�سط�س .]١٩٩١
()19املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
يف لينت�س ،النم�سا ١ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()20
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٧انظر َّ
()21انظر النبذتني ب�ش�أن املادتني  40و.44
()22ق�ضية كالوت رقم [ 1510حمكمة النق�ض يف فرن�سا ،فرن�سا 27 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]2012؛ [حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،]٢٠٠٩
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة كومارنو� ،سلوفاكيا� ١٢ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على
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العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٧انظر َّ
كولونيا� ،أملانيا ١٢ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا يف ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/
دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٩حمكمة كانتون �أبينت�سيل�-آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ٩ ،آذار/
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٤ ،حزيران/يونيه  ،)Steinbock-Bjonustan EHF v. N.V. Duma( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
مار�س ( ]٢٠٠٦انظر َّ
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو (Chicago Prime Packers, ٢٠٠٤
) ،Inc. v. Northam Food Trading Co.متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة
الن�ص
قرت احلجج يف ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُ َّ
الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة بييليفلد� ،أملانيا� ١٥ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 608
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية
[حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ]2000؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية
يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٥املحكمة العليا،
النم�سا ٣٠ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٨؛ املحكمة املحلية يف تورينو� ،إيطاليا ٣٠ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٧يونيلك�س ،متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٧املحكمة التجارية يف كانتون
ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥انظر َّ
زيوريخ� ،سوي�سرا� ٩ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٣
()23حمكمة �آرنيم ،هولندا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩يونيلك�س؛ حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1406املحكمة التجارية يف منطقة دونيت�سك� ،أوكرانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أعيدت �إىل ما كانت عليه يف املحكمة العليا يف �أوكرانيا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
وجه الإخطار الالزم بعدم املطابقة يف غ�ضون فرتة ال�سنتني املن�صو�ص عليها يف املادة ))2( 39؛
( www.cisg.law.pace.eduتفيد
ًّ
يتحمل عبء �إثبات �أنه َّ
�ضمنيا ب� َّأن امل�شرتي َّ
حمكمة منطقة كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٥حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة العدل [حمكمة اال�ستئناف] يف جنيف� ،سوي�سرا ٢٠ ،كانون الثاين/يناير
اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٤ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٦انظر َّ
 ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان www.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٤٨املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٤ ،أيار/مايو ]٢٠٠٥؛ حمكمة منطقة
بريوت� ،أملانيا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة توبينغني� ،أملانيا ١٨ ،حزيران/
يونيه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شليزفيغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 538حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا 26 ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٢؛ حمكمة الهاي ،هولندا،
 ٧حزيران/يونيه  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ حمكمة منطقة ماربورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٧ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٦يونيلك�س؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ٣ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
� ٢١آب�/أغ�سط�س ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ٢٣ ،أيار/مايو ( ،]١٩٩٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٧ ،قرار
رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٤انظر َّ
التحكيم رقم  ،)٨٦١١يونيلك�س؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)ZHK 273/95يونيلك�س.
()24حمكمة منطقة كومارنو� ،سلوفاكيا� ١٢ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف تورينو،
�إيطاليا ٣٠ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٧يونيلك�س ،متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()25حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو  ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢٠٠٤متاحة
يتحمل عبء الإثبات مبوجب املادة )39؛ ق�ضية كالوت
يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل قرار �أملاين يطبق اتفاقية البيع الفرتا�ض � َّأن امل�شرتي َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ]2000؛
رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٧املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٩ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٣
 ٢٦ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥انظر َّ
()26
البينة على امل َّدعي "onus probandi
(تقرر �أن مبد�أ " ِّ
الن�ص الكامل للقرار) ِّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
حتمل
"[ incumbit ei qui dicitالطرف الذي ي�سعى �إىل �إثبات حقوقه يجب �أن َّ
يتحمل عبء الإثبات] .هو مبد�أ عام ت�ستند �إليه اتفاقية البيع مبوجب املادة  ،)2( 7ويف�ضي �إىل ُّ
وجه �إخطار ًا �صحيحاً)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه .]2000
امل�شرتي عبء �إثبات �أنه َّ
()27املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()28
الن�ص الكامل للقرار) .اتفاق ،حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٧انظر َّ
فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()29ق�ضية كالوت رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()30حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()31هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،صربيا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
املوجه بالهاتف كتابة يف غ�ضون فرتة معقولة).
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شرتط �أن ي�ؤ َّكد الإخطار َّ
()32حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()33حمكمة منطقة كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٢٢
[حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة ٢٩ ،حزيران/يونيه  ،]1998التي فيها كان امل�شرتي قد و َّقع على ا�ستمارة طلب حتتوي على
توجه بر�سالة مو َّثقة .وي�ستند القرار �إىل افرتا�ض �أنه� ،إذا �أ�صبح هذا البند جزء ًا من العقد املربم بني
بند ي�شرتط �أن تكون ال�شكاوى من العيوب املوجودة يف الب�ضائع كتابية و�أن َّ
للبت فيما �إذا كان البند قد �أُدرج يف العقد يف الواقع.
الق�ضية
املحكمة
أعادت
�
و
ً.
ا
�صحيح
املوجه من امل�شرتي
ِّ
الطرفني ،فلن يكون الإخطار ال�شفوي بعدم املطابقة َّ
()34
ُ
قرت احلجج يف ق�ضية
حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أ َّ
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٤حمكمة الإفال�س التابعة للواليات املتحدة،
كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) (ال يلزم �أن يكون الإخطار يف � ِّأي �شكل معينَّ )؛
مقاطعة �أوريغون ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،آذار/مار�س ( ])In re Siskiyou Evergreen, Inc.( ٢٠٠٤انظر َّ
حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير  ،)J.B. and G.B. v. BV H.V.( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
الن�ص الكامل للقرار).
(الإخطار "غري َّ
مقيد ب� ِّأي متطلبات �شكلية حم َّددة")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٧٩املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢انظر َّ
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()35حمكمة �آرنيم ،هولندا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩يونيلك�س؛ حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
الن�ص الكامل للقرار) (فاك�س).
قرت احلجج يف ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُ َّ
()36ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٢٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ر�سالة بريد �إلكرتوين بالإنكليزية)؛
ق�ضية كالوت رقم  ،Hoviokeus/hovrätt Turku[ 1182فنلندا� ٢٤ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()37ق�ضية كالوت رقم [ 1133املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا� ١٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،)Cortem SpA v. Controlmatic Pty Ltd.( ]٢٠١٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على
قررت املحكمة � َّأن الإخطار  -الذي ُو ِّجه
العنوان .www.austlii.edu.au :قارن ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩٨حمكمة مقاطعة خريونا� ،إ�سبانيا ٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]٢٠٠٦حيث َّ
عندما بد�أ امل�شرتي مفاو�ضات مع البائع لت�سوية نـزاع على مطابقة الب�ضائع امل�س َّلمة  -كان كافي ًا للوفاء ب�شرط الإخطار الوارد يف املادة .)2( 39
()38ق�ضية كالوت رقم  ،Hoviokeus/hovrätt Turku[ 1182فنلندا� ٢٤ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(�إخطار بالهاتف ب� َّأن امل�شرتي تل َّقى من زبائنه �شكاوى ب�ش�أن الب�ضائع� ،أعقبته الحق ًا ر�سائل بريد �إلكرتوين تبينِّ تفا�صيل نتائج الفح�ص املختربي)؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٢٥
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي ،فرن�سا ١٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
[حمكمة اال�ستئناف ،فر�ساي ،فرن�سا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
 ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :حيث و�ضعت املحكمة يف اعتبارها �سل�سلة من اخلطابات من امل�شرتي �إىل البائع وممثِّل
للبت فيما �إذا كان البائع قد �أحيط علم ًا بعدم املطابقة.
البائع ِّ
()39ق�ضية كالوت رقم  ،Rettin i Københaven[ ٩٩٢الدامنرك ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]٢٠٠٧
()40حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()41ق�ضية كالوت رقم [ 1133املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا� ١٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،)Cortem SpA v. Controlmatic Pty Ltd.( ]٢٠١٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت
على العنوان. www.austlii.edu.au :
()42
(تن�ص على � َّأن االتفاقية ال ت�شرتط
الن�ص الكامل للقرار)
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ٦ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٣انظر َّ
ُّ
املوجه من البائع يف �شكل معينَّ ) .لكن انظر هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،٢٠٠٥
�أن يكون الإخطار َّ
حتدد �شكل الإخطار ،ف�إنها تنطوي �ضمن ًا على
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل �أنه ،على الرغم من � َّأن االتفاقية ال ِّ
� َّأن الإخطار ينبغي �أن يكون يف �شكل كتابي)؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية يف بلغراد� ،صربيا� ٢٣ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :نف�س امل�ضمون)؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،صربيا،
 ٢٧ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شرتط �أن ي�ؤ َّكد الإخطار الهاتفي كتابة يف غ�ضون فرتة
معقولة) .انظر �أي�ض ًا هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ٢١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduتتفادى م�س�ألة ما �إذا كان الإخطار الهاتفي �صحيحاً).
()43حمكمة منطقة كومارنو� ،سلوفاكيا� ٢٤ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٤ ،آب�/أغ�سط�س ]٢٠٠٦
�أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Hoviokeus/hovrätt Turku[ 1182فنلندا� ٢٤ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
(انظر َّ
ملخ�ص للق�ضية بالإنكليزية متاح
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٤ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤املحكمة اجلزئية يف ها�سيلت (َّ .)S.p.A. v. S NV
الن�ص الكامل للقرار)؛
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٧٩املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢انظر َّ
معين ًا يفي ب�شرط الإخطار يف الواقع .و�س َّلم
حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٢يونيلك�س .هذا �أحد القرارات التي اع ُترب فيها � َّأن �إخطار ًا ًّ
هاتفيا َّ
يتم الوفاء بها .حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١٣ ،متوز/يوليه
قرار �آخر ب�صحة الإخطار الهاتفي ًّ
املعينة � َّأن متطلبات املادة  39مل َّ
نظريا ،بينما خل�ص ا�ستناد ًا �إىل وقائعه َّ
 ،١٩٩٤يونيلك�س .خل�صت بع�ض القرارات �إىل � َّأن الإخطار الهاتفي ال يفي مبتطلبات املادة  39يف بع�ض اجلوانب (مث ًال لأنه ُق ِّدم يف وقت مفرط الت�أخري) دون �أن تعلِّق على �شكل
الإخطار .ق�ضية كالوت رقم [ ٤١١حمكمة منطقة بوخوم� ،أملانيا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٦؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب ،١٩٩٦
يونيلك�س .لكن انظر هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،صربيا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
كتابيا يف غ�ضون فرتة معقولة).
الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شرتط �أن ي�ؤ َّكد الإخطار الهاتفي ًّ
()44ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة بريوت� ،أملانيا 10 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،200٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة ماربورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب
كالوت رقم [ ٨٧٩املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢انظر َّ
 ،١٩٩٥يونيلك�س؛ حمكمة منطقة كيل� ،أملانيا ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٨٩انظر
(تقرر � ِّأن �شهادة
الن�ص الكامل للقرار) ِّ
َّ
الن�ص الكامل للقرار) .لكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٤ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٦انظر َّ
هاتفيا) .انظر عموم ًا املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٤ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤املحكمة املحلية يف ها�سيلت (N
وجه �إخطار ًا
ًّ
ال�شهود تو ِّفر دلي ًال كافي ًا على � َّأن امل�شرتي َّ
هاتفيا.
َّ .)S.p.A. v. S NV
وجه �إخطار ًا ًّ
ين�ص على � َّأن امل�شرتي يقع عليه عبء �إثبات �أنه َّ
ملخ�ص للق�ضية بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانُّ ،www.cisg.law.pace.edu :
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١٣ ،متوز/يوليه
(انظر
]
١٩٨٩
أغ�سط�س
�
آب/
� 
٣١
أملانيا،
�
�شتوتغارت،
منطقة
حمكمة
[
٤
رقم
()45ق�ضية كالوت
َّ
الن�ص الكامل للقرار).
 ،١٩٩٤يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٨٩انظر َّ
()46املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٢٧ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٧يونيلك�س .قارن هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية،
كتابيا يف غ�ضون
�صربيا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شرتط �أن ي�ؤ َّكد الإخطار الهاتفي ًّ
فرتة معقولة).
()47حمكمة منطقة كومارنو� ،سلوفاكيا� ٢٤ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()48حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا ٢٨ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٣يونيلك�سُ ،نق�ضت لأ�سباب �أخرى بق�ضية حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٢ ،شباط/فرباير ،١٩٩٤
يونيلك�س .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٢ ،شباط/فرباير .]١٩٩٤
()49
وتن�ص املادة  )2( 39على � َّأن امل�شرتي يجب �أن "يخطر البائع" انظر حمكمة منطقة بييليفلد� ،أملانيا� ١٥ ،آب�/أغ�سط�س
ت�شرتط املادة � )1( 39أن يخطر امل�شرتي "البائع"ُّ ،
 ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
]
١٩٩٧
أول/دي�سمرب
()50ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٠حمكمة كانتون نيدفالدين� ،سوي�سرا ٣ ،كانون ال
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
َّ
()51حمكمة منطقة بييليفلد� ،أملانيا� ١٥ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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()52
يوجه حتديد ًا �إىل
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٠٩حمكمة منطقة كا�سيل� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٦انظر �أي�ض ًا يونيلك�س .الحظت املحكمة �أي�ض ًا � َّأن الإخطار يجب �أن َّ
البائع.
()53ق�ضية كالوت رقم [ ٤١١حمكمة منطقة بوخوم� ،أملانيا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير  .]١٩٩٦قارن ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س
يف مبتطلبات املادة  39لأنه مل ُيثبت ،يف جملة �أمورَّ � ،أن ال�شخ�ص الذي �أر�سل �إليه امل�شرتي الإخطار بوا�سطة الفاك�س
(تقرر � َّأن امل�شرتي مل ِ
الن�ص الكامل للقرار) ِّ
( ]١٩٨٩انظر َّ
كانت لديه "�صالحية اال�ستقبال فيما يتع َّلق بر�سائل الفاك�س").
()54
البت فيما �إذا كان الإخطار املر�سل �إىل وكيل البائع يفي
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٤حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  .]١٩٩٩حتا�شى قرار �آخر َّ
مبتطلبات املادة  ،39ل َّأن الإخطار املزعوم كان غري كاف لأ�سباب �أخرى .حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()55املحكمة العليا ،هولندا� ٤ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥يونيلك�س.
()56حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا� ١٤ ،شباط/فرباير  ،(NV Carta Mundi v. Index Syndicate Ltd.( ٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()57
الن�ص الكامل للقرار).
انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
()58انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
يق�صر الوقت العادي لفح�ص الب�ضائع وتوجيه الإخطار بعدم املطابقة)؛ حمكمة �آرنيم ،هولندا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩يونيلك�س؛ املجل�س الق�ضائي يف �سيغيد،
(حكم تعاقدي ِّ
هنغاريا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا،
تقرر � َّأن البائع تنازل عن حقوقه مبوجب
 ١٤كانون الثاين/يناير �( ]٢٠٠٢شرط ُيلزم امل�شرتي ب�أن ِّ
يوجه الإخطار بالعيوب املزعومة يف غ�ضون ثمانية �أيام من الت�سليم – رغم �أنه َّ
الن�ص الكامل للقرار).
هذا ال�شرط) (انظر َّ
()59املجل�س الق�ضائي يف �سيغيد ،هنغاريا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة
كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٦حمكمة اال�ستئناف يف
كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ٨ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٩؛ حمكمة منطقة غي�سني� ،أملانيا ٥ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٤يونيلك�س؛ حمكمة منطقة هانوفر� ،أملانيا ١ ،كانون الأول/دي�سمرب ،١٩٩٣
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤هيئة
يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ( )٧٣٣١انظر َّ
التحكيم التابعة لغرفة الدولية االقت�صاد التجاري االحتادية  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٠حمكمة منطقة بادن-بادن� ،أملانيا� ١٤ ،آب/
للبت فيما �إذا كان احلكم التعاقدي الذي يخ�ضع له وقت توجيه
�أغ�سط�س  .]١٩٩١انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٥املحكمة العليا ،النم�سا ٣٠ ،حزيران/يونيه �( ]1998أعيدت ِّ
يحدد وقت توجيه
الإخطار بالعيوب َّمت االمتثال له)؛ لكن انظر حمكمة ت�سفويل ،هولندا� ٥ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٧يونيلك�س (تالحظ املحكمة � َّأن ال�شرط التعاقدي للبائع والذي ِّ
وجه الإخطار خالل فرتة معقولة ت�أ َّثر
الإخطار بالعيوب ي�شكِّل جزء ًا من العقد ،ولكن يبدو � َّأن املحكمة مل ِّ
تطبق ال�شرط املذكور؛ غري �أنه يبدو � َّأن حتليلها ملا �إذا كان امل�شرتي قد َّ
بهذا ال�شرط).
()60
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٢حمكمة
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٨انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣انظر َّ
()61حمكمة �آرنيم ،هولندا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٨انظر
الن�ص الكامل للقرار).
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧٣٣١انظر َّ
َّ
()62
الن�ص الكامل للقرار) .قارن املحكمة التجارية يف مي�شيلني ،بلجيكا ١٨ ،كانون
(انظر
]
2000
متوز/يوليه
١٢
إيطاليا،
�
فيجيفانو،
حمكمة
[
٣٧٨
رقم
كالوت
ق�ضية
َّ
الثاين/يناير  ،)N.V. G. v. N.V. H.P.( ٢٠٠٢يونيلك�س (ل َّأن �شروط البائع ،التي تق�ضي بتوجيه الإخطار خالل � 24ساع ًة من ت�سليم الب�ضائع ال�سريعة العطب (طماطم) ،كانت
بالكاد مقروءة وبلغة �أجنبية على امل�شرتي ،مل تعترب جزء ًا من العقد) .يف ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٢حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات
كتابيا بالعيوب خالل
املتحدة ٢٩ ،حزيران/يونيه  ]1998حكمت املحكمة ب�أنه ،على الرغم من � َّأن الطرفني و َّقعا على ا�ستمارة حتتوي على حكم يق�ضي ب�أن ِّ
يوجه امل�شرتي �إخطار ًا ًّ
ذاتيا �أن يلتزما باحلكم .ور�أت �إحدى املحاكم � َّأن �شرط ًا
� 10أيام من الت�سليم ،كان ينبغي �أن ُتقبل مبوجب املادة  )1( 8من اتفاقية البيع الأد َّلة التي تثبت �أن الطرفني مل يعتزما ًّ
كتابيا بالعيوب خالل  30يوم ًا من الت�سليم ُيلزم امل�شرتي ،لأنه �أُدرج يف العقد مبوجب قواعد املادة  19من اتفاقية البيع؛ انظر ق�ضية كالوت
يق�ضي ب�أن ِّ
يوجه امل�شرتي �إخطار ًا ًّ
الن�ص الكامل للقرار) .ور�أت حمكمة �أخرى �أنه مبوجب املادة  )1( 18قبل امل�شرتي ،بقبول الب�ضائع،
(انظر
]
١٩٩١
أغ�سط�س
�
آب/
� 
١٤
أملانيا،
�
بادن-بادن،
منطقة
حمكمة
رقم [ ٥٠
َّ
ال�شروط الواردة يف ت�أكيد البائع للطلب ،مبا يف ذلك �شرط يق�ضي بتوجيه الإخطار بالعيوب خالل ثمانية �أيام من الت�سليم؛ انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٢حمكمة اال�ستئناف
الن�ص الكامل للقرار).
الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
١٩٩٨
حزيران/يونيه
٥
ال�سويد،
�ستوكهومل،
()63ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف
َّ
()64ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()65
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤٢املحكمة العليا ،النم�سا ١٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٢انظر َّ
()66
املعينة ،ر�أت املحكمة � َّأن اتفاق
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير  .]١٩٩٣ا�ستناد ًا �إىل وقائع الق�ضية َّ
الطرفني على �شرط يق�ضي بتوجيه الإخطار خالل ثمانية �أيام من الت�سليم ي�ستبعد انطباق � ِّأي عرف جتاري من هذا القبيل.
()67
قر حجج حمكمة اال�ستئناف الأدنى)].
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٢انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار الذي ُي ُّ
()68حمكمة �آرنيم ،هولندا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩يونيلك�س.
()69ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٧
()70
فوريا بالعيوب التي تن�ش�أ بعد ت�سليم
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٦االتفاق الذي يق�ضي ب�أن ِّ
يوجه امل�شرتي �إخطار ًا ًّ
الب�ضائع ال ي�سري على االلتزام بالإخطار بالعيوب التي كانت موجودة عند الت�سليم؛ ولذلك تخ�ضع هذه العيوب الأخرية للمادة ))1( 39؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية( ١٩٩٧ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨٦١١يونيلك�س (مبا � َّأن اتفاق الطرفني ب�ش�أن الإخطار بالعيوب مل يتناول ،مثالً ،مدى التحديد الذي يجب �أن يبينِّ به الإخطار العيب
املزعوم ،ا�ستكملت املحكمة االتفاق بالإ�شارة �إىل املادة .))1( 39
()71انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(ت�شري �إىل � َّأن البائع ميكن �أن يتنازل عن ح ِّقه يف الإخطار ال�صحيح مبوجب املادة  ،)1( 39ولكن يف الق�ضية املعرو�ضة على املحكمة تخ َّلف امل�شرتي عن ا ِّدعاء ذلك التنازل
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و�إثباته)؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٤ ،حزيران/يونيه  ،)Steinbock-Bjonustan EHF v. N.V. Duma( 200٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()72ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه  .]١٩٩٧انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤٢املحكمة العليا ،النم�سا ١٧ ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٢
(احتج امل�شرتي ب� َّأن البائع تنازل عن ح ِّقه يف االعرتا�ض على ت�أخري توجيه الإخطار مبوجب املادة  )1( 39من خالل م�سار معامالت تخ َّلف فيها البائع عن االعرتا�ض على ت�أخري
َّ
احلجة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢توافق على قرار
الإخطارات ِّ
املتكرر من جانب امل�شرتي ،رغم � َّأن املحكمة رف�ضت هذه َّ
حمكمة اال�ستئناف الأدنى ب� َّأن البائع تنازل عن ح ِّقه يف االعرتا�ض على توقيت الإخطار بالعيوب مبوجب �شرط يف العقد يق�ضي بتوجيه الإخطار خالل ثمانية �أيام من الت�سليم
الن�ص الكامل للقرار).
عندما قبل البائع الإخطار املت� ِّأخر َّ
املوجه من امل�شرتي وعر�ض عالجاً) (انظر َّ
()73ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٢ ،آذار/مار�س � .]١٩٩٣أ�شارت املحكمة �إىل � َّأن تنازل البائع عن حقوقه مبوجب املادة 39
ال ُيعترب قد حدث �إ َّال يف ظروف وا�ضحة ،وذلك مث ًال حيث يقبل البائع دون �شرط �إعادة الب�ضائع من جانب امل�شرتي.
()74ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1998
()75ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1998
()76املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٤ ،حزيران/يونيه  ،)Steinbock-Bjonustan EHF v. N.V. Duma( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()77حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()78املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� 26 ،آذار/مار�س .CISG-online No. 2434 = 2014 ،Internationales Handelsrecht ،2013
()79
عول امل�شرتي على
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري االحتادية  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه  .]١٩٩٤وفق ًا للمحكمةَّ ،
االنطباع ب� َّأن البائع لن يعرت�ض على ت�أخري الإخطار ل َّأن امل�شرتي امتنع عن اتخاذ �إجراء قانوين فوري على زبونه �أو على البائع.
()80ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٧حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا� ٢٦ ،آذار/مار�س .]١٩٩٦
()81ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٣حمكمة منطقة دارم�شتات� ،أملانيا� ٩ ،أيار/مايو .]٢٠٠٠
()82املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا� ٢٦ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٢يونيلك�س.
()83ق�ضية كالوت رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املجل�س
الق�ضائي يف �سيغيد ،هنغاريا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة اجلزئية يف زوتفني ،هولندا،
� ٢٧شباط/فرباير  ،)Frutas Caminito Sociedad Cooperativa Valenciana. v. Groente-En Fruithandel Heemskerk BV( ٢٠٠٨نبذة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :لل�سماح للبائع بتفتي�ش الب�ضائع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٦
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة العليا ،النم�سا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :للتقليل
(انظر َّ
احلد الأدنى من النزاعات حول ما �إذا كانت حالة الب�ضائع قد تغيرَّ ت بعد الت�سليم)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٩حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا� ١٩ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٦؛
�إىل ِّ
حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو  ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت
على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :لتحا�شي اخلالفات حول حالة الب�ضائع يف وقت حتويلها)؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ٢٨ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية ملقتطف
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ر�أي القا�ضي  -املعاملة خا�ضعة للقانون الوطني)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س
 ،]١٩٩٩متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ٣
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٧انظر َّ
َّ
الن�ص الكامل للقرار).
[حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٣ ،متوز/يوليه ( ]١٩٨٩انظر َّ
()84ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٦؛ املحكمة العليا ،النم�سا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،٢٠٠٦
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :لتمكني الطرفني من اتخاذ التدابري املالئمة")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٧حمكمة منطقة
الن�ص الكامل للقرار).
�ساربروكني� ،أملانيا� ٢٦ ،آذار/مار�س ]١٩٩٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
()85حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٦٩٤
الن�ص الكامل للقرار)
[حمكمة الإفال�س التابعة للواليات املتحدة ،مقاطعة �أوريغون ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،آذار/مار�س ( ،)In re Siskiyou Evergreen, Inc.( ]٢٠٠٤انظر َّ
تف�سر االتفاقية �أن يبينِّ الإخطار عدم املطابقة املزعوم مبا يكفي من التف�صيل لتمكني البائع من حتديد امل�شكلة ومعاجلتها دون مزيد من
("ا�شرتطت الق�ضايا الأوروبية التي ِّ
يوجه يف الوقت املنا�سب ،ومبا يكفي من التف�صيل ،لل�سماح للبائع مبعاجلة العيب بطريقة تتيح
البحث .ومن �ش�أن تف�سري ذي طابع عملي �أكرب �أن يذهب �إىل � َّأن الإخطار يجب �أن َّ
للم�شرتي الفائدة املرجوة من �صفقته)".؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ٢٨ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية ملقتطف متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(ر�أي القا�ضي  -ال�صفقة تخ�ضع للقانون الوطني)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٤حمكمة منطقة �إرفورت� ،أملانيا ٢٩ ،متوز/يوليه ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣حمكمة منطقة ميونيخ،
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٧
�أملانيا ٣ ،متوز/يوليه ( ]١٩٨٩انظر َّ
(تنطوي �ضمن ًا على � َّأن الغر�ض من الإخطار هو ت�سهيل املعاجلة من جانب البائع).
()86حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا املجل�س
الق�ضائي يف �سيغيد ،هنغاريا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :للرتتيب لإ�صالح الب�ضائع �أو
باحلد الأدنى للتكلفة)؛ املحكمة اجلزئية يف زوتفني ،هولندا� 27 ،شباط/فرباير Frutas Caminito Sociedad Cooperativa Valenciana. v. Groente-En( 2008
ا�ستبدالها
ِّ
البينات)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة
 ،)Fruithandel Heemskerk BVنبذة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :لتمكني البائع من جمع ِّ
الن�ص الكامل للقرار) (جلعل البائع يف و�ضع يتيح له فهم عدم املطابقة املزعوم واتخاذ اخلطوات ال�ضرورية جلمع � ِّأي
كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٧انظر َّ
ِّبينات الزمة للإجراءات القانونية امل�ستقبلية املمكنة حول م�س�ألة املطابقة ،وبدء عملية ت�سليم بديلة �أو �إ�صالح الب�ضائع ،و�أخري ًا الرجوع على مو ِّرده")؛ املحكمة العليا ،هولندا،
البينات حول عدم املطابقة املزعوم").
� ٤شباط/فرباير  ،٢٠٠٥يونيلك�س (لإعطاء البائع "فر�صة عادلة ملعاجلة العيوب وعموم ًا جمع ِّ
()87ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٩حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا� ١٩ ،أيلول�/سبتمرب .]٢٠٠٦
()88ق�ضية كالوت رقم [ ٤٠٩حمكمة منطقة كا�سيل� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٦انظر �أي�ض ًا يونيلك�س.
()89ق�ضية كالوت رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
احلد الأدنى من امل�سائل املتعلِّقة بالوقت الذي
الن�ص الكامل للقرار) (للتقليل �إىل ِّ
كالوت رقم [ ٨٤٩حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا� ،إ�سبانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٧انظر َّ
ن�ش�أ فيه عدم املطابقة املزعوم)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،]١٩٩٩متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.at :
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()90حمكمة ت�سفويل� ٥ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٧هولندا ،١٩٩٧ ،يونيلك�س.
()91ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٦حمكمة مقاطعة كورونيا� ،إ�سبانيا ٢١ ،حزيران/يونيه .]٢٠٠٢
()92ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار).
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٣انظر َّ
()93حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٢٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()94ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٦حتديد عدم املطابقة بدقة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٧حمكمة
الن�ص الكامل للقرار) ("يجب �أن يبينِّ امل�شرتي عدم املطابقة ب�أكرب قدر ممكن من الدقة")؛ حمكمة منطقة
اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ١٠ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٤انظر َّ
(تن�ص على � َّأن
]
٢٠٠٤
آذار/مار�س
� 
١٠
أملانيا،
�
�سيلي،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
[
٥٩٧
رقم
كالوت
هانوفر� ،أملانيا ١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٣يونيلك�س .قارن ق�ضية
ُّ
الن�ص الكامل للقرار) .لكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين
(انظر
الإخطار "يجب �أن يبينِّ عدم املطابقة ب�أكرب قدر ممكن من الدقة")
َّ
املتحدثة بالأملانية ت�شرتط قدر ًا من الدقة �أكرب من القدر
املحاكم
ت�ستخدمها
والتي
39
للمادة
أملانية
ل
ا
الرتجمة
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شري �إىل � َّأن
ِّ
الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٣انظر َّ
الن�ص الر�سمي التفاقية البيع).
الذي ي�شرتطه ُّ
()95حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ١ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة
�ساربروكني� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()96حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير  ،)J.B. and G.B. v. BV H.V.( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()97ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٤حمكمة الإفال�س التابعة للواليات املتحدة ،مقاطعة �أوريغون ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،آذار/مار�س ])In re Siskiyou Evergreen, Inc.( ٢٠٠٤
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر َّ
()98
]
١٩٩٨
متوز/يوليه
٢٩
أملانيا،
�
إرفورت،
�
منطقة
حمكمة
[
٣٤٤
رقم
كالوت
ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
(انظر
َّ
�أملانيا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ينبغي �أن يجعل الإخطار البائع "على علم بطبيعة عدم
املطابقة ونطاقه").
()99حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٢٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :لتمكني البائع من
اال�ستجابة املالئمة") .قارن حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير  ،)J.B. and G.B. v. BV H.V.( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
املوجه مبوجب املادة  39حم َّدد ًا مبا يكفي بحيث "ينبغي على الأقل �أن يكون بالإمكان ا�ستنتاج � َّأن الب�ضائع امل�شرتاة تعاين من
( www.cisg.law.pace.eduينبغي �أن يكون الإخطار َّ
ً
التو�صل �إىل ر�أي ب�ش�أن النتيجة
من
مة،
ل
امل�س
الب�ضاعة
أن
ش�
ب�
�شكاوى
للم�شرتي
أن
�
له
ا
وا�ضح
يكون
أن
�
ينبغي
الذي
البائع،
ن
ك
معينة �أو غري مطابقة للعقد ل�سبب �أو �آخر ،لكي يتم َّ
َّ
َّ
عيوب َّ
ُّ
البينات)").
توفري
أن
ش�
ب�
(رمبا
نة
معي
تدابري
تلزم
كانت
إذا
�
فيما
البت
من
الطرفني
إخطار
ل
ا
ِّن
ك
مي
أن
�
ويجب
ال�شكوى.
أن
ش�
ب�
إليها
�
ل
يتو�ص
أن
�
ينبغي
التي
ِّ
ِّ
َّ
َّ
()100
حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢ ،ني�سان�/أبريل ،2009
رقم [ ٣٤٤حمكمة منطقة �إرفورت� ،أملانيا ٢٩ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٨انظر َّ
مالحظات بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ينبغي �أن يكون الإخطار حم َّدد ًا مبا يكفي لتمكني البائع من "تكوين فكرة" عن عدم املطابقة
الن�ص الكامل للقرار) (جلعل البائع يف و�ضع يتيح له
واتخاذ "اخلطوات الالزمة")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٧انظر َّ
فهم عدم املطابقة املزعوم واتخاذ اخلطوات ال�ضرورية جلمع � ِّأي ِّبينات الزمة للإجراءات القانونية امل�ستقبلية املمكنة ب�ش�أن م�س�ألة املطابقة ،وبدء عملية ت�سليم بديلة �أو �إ�صالح
الن�ص الكامل للقرار) (ينبغي �أن يكون الإخطار
الب�ضائع ،و�أخري ًا الرجوع على مو ِّرده")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٧انظر َّ
دقيق ًا مبا يكفي لتمكني البائع من اال�ستجابة بفح�ص الب�ضائع ومعاجلة عدم املطابقة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ٦ ،آذار/مار�س
املتعددة املتاحة له،
املوجه من امل�شرتي ينبغي �أن ميكِّن البائع من اال�ستجابة ال ِّدعاء عدم املطابقة بطريقة مالئمة ،و�أن يختار من بني اال�ستجابات ِّ
(تن�ص على � َّأن الإخطار َّ
ُّ ]2003
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا،
مثل معاجلة عدم املطابقة �أو ا�ستبدال الب�ضائع غري املطابقة �أو املطالبة بفر�صة لفح�ص الب�ضائع بنف�سه) (انظر َّ
يحدد الإخطار طبيعة عدم املطابقة مبا يكفي جلعل
النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢توافق على النهج الذي ا َّتبعته حمكمة اال�ستئناف الأدنى التي قالت ما يلي" :يجب �أن ِّ
الن�ص الكامل للقرار).
البائع يف و�ضع ميكِّنه من اال�ستجابة لعدم املطابقة ا�ستجابة معقولة") (انظر َّ
()101حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا� ١٤ ،شباط/فرباير  ،(NV Carta Mundi v. Index Syndicate Ltd.( ٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()102
الن�ص الكامل للقرار) .لالطِّ الع على �أقوال مماثلة ،انظر ق�ضية كالوت
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٦انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) (معلومات كافية عن عدم مطابقة الب�ضائع
رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
للخ�صائ�ص امل َّتفق عليها يف العقد ،لكي يتم َّكن البائع من اتخاذ جميع اخلطوات الالزمة للتعوي�ض عن العيب)؛ حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،٢٠٠٦
الن�ص
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٩انظر َّ
الكامل للقرار)؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٧تنطوي �ضمن ًا على � َّأن الغر�ض من �شرط
التحديد هو متكني البائع من معاجلة عدم املطابقة).
()103املرجع نف�سه.
()104حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()105انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1999
()106
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٧انظر َّ
()107ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()108ق�ضية كالوت رقم [ 1510حمكمة النق�ض ،فرن�سا 27 ،ت�شرين الأول/نوفمرب ( 2012الرقم الت�سل�سلي ملواقد التحري�ض الذي من �ش�أنه حتديد تاريخ الت�سليم)؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٣١٩املحكمة االحتادية �أملانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٩٩؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٧ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨٦١١يونيلك�س؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٧؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٠ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()109حمكمة منطقة ماربورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٥يونيلك�س.
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()110ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ١٠ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة بييليفلد� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير ١٩٩١؛
]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٥انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،]١٩٩٩متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.at :
()111حمكمة منطقة كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف
يحدد امل�شرتي الب�ضائع الناق�صة
الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ١ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ينبغي �أن ِّ
يف الكميات امل�س َّلمة) .انظر �أي�ض ًا حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
تقرر �أن �شكوى امل�شرتي  -التي مفادها � َّأن البائع �س َّلم كميات زائدة �ضخمة من الب�ضائع تق َّدر قيمتها بـ  90 000يورو  -غري حم َّددة مبا يكفي.
حيث َّ
()112
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٣حمكمة اال�ستئناف
ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٨٩انظر َّ
الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ٦ ،آذار/مار�س .]٢٠٠٣
()113
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٧٩املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢انظر َّ
()114
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول/
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٧انظر َّ
�أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل � َّأن اال�شرتاطات املتعلِّقة بفحوى الإخطار ينبغي �أ َّال تكون "مبالغ ًا فيها")؛
املحكمة العليا ،النم�سا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :بنف�س املفاد)؛ املحكمة االحتادية،
�سوي�سرا� ٢٨ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية ملقتطف متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ر�أي القا�ضي  -ال�صفقة تخ�ضع للقانون الوطني)
("ال يفرت�ض �أن ي�ؤ ِّدي �شرط الإخطار �إىل حتميل امل�شرتي تبعة العيب .ولذلك ال يجوز و�ضع املطالبات بالتحديد الكافي للعيب عند م�ستوى مفرط العلو)؛ ق�ضية كالوت رقم ٥٣٨
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل "( ]٢٠٠٢ال ينبغي �أن تكون متطلبات الإخطار مفرطة الثقل على امل�شرتي")؛ ق�ضية كالوت رقم ٥٤١
(تن�ص على �أنه ،بعد توجيه الإخطار الأول بعدم املطابقة ،ال يلزم �أن يخطر امل�شرتي البائع
الن�ص الكامل للقرار)
[املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢انظر َّ
ُّ
بتفا�صيل �إ�ضافية �إ َّال �إذا كانت تلك التفا�صيل قابلة لالكت�شاف خالل فرتة الفح�ص بتكلفة معقولة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٤ ،كانون الأول/دي�سمرب
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٢املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٢١ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٨
( ]١٩٩٦انظر َّ
()115حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان . www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار) ("يف ع�صر التكنولوجيا ،ميكن �أن ُيتو َّقع من البائع �أن يطرح �أ�سئلة
كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٣انظر َّ
�إذا رغب يف احل�صول من امل�شرتي على تعليمات �أكرث دقة").
()116
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة العليا يف ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٧انظر َّ
دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٢املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٢١ ،أيلول/
الن�ص الكامل للقرار).
�سبتمرب ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٤حمكمة منطقة �إرفورت� ،أملانيا ٢٩ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٨انظر َّ
()117
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٧انظر َّ
()118
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٥حمكمة كانتون والي�س� ،سوي�سرا� ٢١ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٥انظر
يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٩املحكمة
(انظر
]
٢٠٠٣
الثاين/نوفمرب
ت�شرين
١٣
�سوي�سرا،
االحتادية،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة
َّ
َّ
ً
�ضمنيا على � َّأن بيان �أعرا�ض
(تنطوي
]
1998
�شباط/فرباير
٢٠
هولندا،
العليا،
املحكمة
[
٨٣٣
رقم
كالوت
ق�ضية
ا
أي�ض
�
انظر
االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٩
ًّ
العيوب يف بالط الأر�ضيات ،ولي�س �أ�سباب العيوب ،يكفي)؛ حمكمة بو�ستو �أر�سيزيو� ،إيطاليا ١٣ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠١متاحة يف Rivista di Diritto Internazionale
 ،155–150 ،2003 ،Privato e Processualeمتاحة �أي�ض ًا يف يونيلك�س (ال يجب على امل�شرتي بيان ال�سبب املح َّدد للعطل يف املاكينة ،وخ�صو�ص ًا حيث مل يتم َّكن البائع من توفري
املعلومات ال�ضرورية).
()119ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()120حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()121
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
()122حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٢٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()123
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٥حمكمة كانتون والي�س� ،سوي�سرا� ٢١ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٥انظر َّ
()124حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شليزفيغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()125حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا� ١٤ ،شباط/فرباير  ،(NV Carta Mundi v. Index Syndicate Ltd.( ٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()126ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س .]١٩٩٩
()127
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٩انظر َّ
()128ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٣املحكمة العليا ،هولندا� ٢٠ ،شباط/فرباير .]1998
()129ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ٦ ،آذار/مار�س .]٢٠٠٣
()130حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()131لالطِّ الع على قرارات �أخرى تذهب �إىل � َّأن الإخطار املق َّدم من امل�شرتي يفتقر �إىل التحديد ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٧حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا� ٢٦ ،آذار/
مار�س ]١٩٩٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٦حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ٨ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٩؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٧ ،قرار
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٢املحكمة التجارية
التحكيم رقم )٨٦١١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٨٩انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٢١ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
()132املحكمة العليا ،النم�سا� ٨ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()133ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
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()134
الن�ص الكامل للقرار) (ر�أي القا�ضي) .انظر �أي�ض ًا حمكمة منطقة كوبورغ،
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٧انظر َّ
ال�سيئة ال يكفي").
جمرد الإ�شارة �إىل النوعية املتد ِّنية �أو ِّ
�أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانَّ "( www.cisg.law.pace.edu :
()135ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()136ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير .]٢٠٠٦
()137حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ١ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()138حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()139
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٣انظر َّ
()140هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،صربيا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
كتابيا خالل فرتة معقولة).
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شرتط �أن ي�ؤ َّكد الإخطار الهاتفي ًّ
()141حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()142حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا� ١٤ ،شباط/فرباير  ،(NV Carta Mundi v. Index Syndicate Ltd.( ٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()143ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٤حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٩
()144ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ٣ ،حزيران/يونيه .]1998
()145املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٦يونيلك�س.
()146ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٠حمكمة كانتون نيدفالدين� ،سوي�سرا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٧
()147ق�ضية كالوت رقم [ ٣حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٣ ،متوز/يوليه .]١٩٨٩
()148ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨حمكمة رورموند ،هولندا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩١
()149ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٩حمكمة منطقة ريغين�سبورغ� ،أملانيا� ٢٤ ،أيلول�/سبتمرب .]1998
()150حمكمة منطقة ماربورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()151ق�ضية كالوت رقم [ 1510حمكمة النق�ض ،فرن�سا 27 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]2012
()152ق�ضية كالوت رقم [ ٤١١حمكمة منطقة بوخوم� ،أملانيا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٦
()153حمكمة منطقة هانوفر� ،أملانيا ١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٣يونيلك�س.
()154حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٠ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()155ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٤ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٦
()156ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه .]2000
()157
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٧انظر َّ
()158ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
()159حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ،)Volmari Werner v. Isocab NVترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()160ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٣املحكمة العليا ،هولندا� ٢٠ ،شباط/فرباير .]١٩٩٨
()161ق�ضية كالوت رقم [ ١٣١حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير .]١٩٩٥
()162ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()163ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير .]٢٠٠٦
()164
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
()165
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٢ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٣انظر َّ
()166
املحكمة املدنية يف كونيو� ،إيطاليا ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٦يونيلك�س.
()167حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س (Miami Valley Paper, LLC v. Lebbing Engineering & Con� ٢٠٠٩
) ،sulting GmbHمتاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة فوريل� ،إيطاليا� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم  ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول/
كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة املدنية يف كونيو� ،إيطاليا ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب ،٢٠٠٤
�أكتوبر ( ]٢٠٠٦انظر َّ
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٤
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة توبينغني� ،أملانيا 18 ،حزيران/يونيه  ،2003ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
(انظر َّ
ابتدائية ذات ع�ضو واحد يف ثي�سالونيكي ،اليونان( 2003 ،امللف رقم  ،)٢٠٠٣/١٤٩٥٣مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٤
دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٢ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٣انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ]2000؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي،
(انظر َّ
�أملانيا� ٦ ،آذار/مار�س .]٢٠٠٣
()168املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢٠ ،أيلول�/سبتمرب  ،)J.M. Smithuis Pre Pain v. Bakkershuis( ٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
"( www.cisg.law.pace.eduالفرتة املعقولة املن�صو�ص عليها يف املادة  )1( 39هي فرتة ق�صرية")؛ حمكمة منطقة توبينغني� ،أملانيا ١٨ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية
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متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :افرتا�ض �شائع ب� َّأن [الفرتة املعقولة للإخطار] ينبغي �أن تكون ق�صرية  ....معيار �صارم")؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٢٣
[املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،]١٩٩٩متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٤انظر
�أملانيا� ١٢ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٣انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) .لكن انظر
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
قرت احلجج يف ق�ضية كالوت
حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُ َّ
الن�ص الكامل للقرار) ("حتاول اتفاقية البيع عموم ًا حتا�شي احلدود الزمنية املفرطة ال�صرامة")؛ ق�ضية
رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
كالوت رقم [ ٥٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل "( ]٢٠٠٢ال ينبغي �أن تكون اال�شرتاطات اخلا�صة بالإخطار مفرطة الثقل على امل�شرتي").
()169ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 .www.cisg.law.pace.eduانظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
مربر لأن يعاين
الن�ص الكامل للقرار) ("ال ِّ
قرت احلجج يف ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
� ،www.cisg.law.pace.eduأُ َّ
امل�شرتي من �أخطاء ارتكبها البائع ،من خالل عك�س عبء الإثبات نتيجة لفر�ض حدود زمنية �صارمة على الفح�ص وتوجيه الإخطار").
()170ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٤حمكمة الإفال�س التابعة للواليات املتحدة ،مقاطعة �أوريغون ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،آذار/مار�س ])In re Siskiyou Evergreen, Inc.( ٢٠٠٤
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر َّ
()171حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()172
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢انظر َّ
()173
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم ١٢٣
ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥انظر َّ
(متيز بني الإخطار املت� ِّأخر بعدم املطابقة مبوجب املادة  )1( 39والإخطار املت� ِّأخر بالف�سخ مبوجب املادة ( )2( 49ب) ،ولكن
[املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س ِّ ]١٩٩٥
الن�ص الكامل للقرار).
ت�شري �إىل � َّأن فرتتي الإخطارين كلتيهما ينبغي �أن تكونا حمدودتني ل�صالح ت�شجيع التو�ضيح الفوري للعالقة القانونية بني الطرفني) (انظر َّ
()174حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٧٤٨
[املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٤ ،أيار/مايو ]٢٠٠٥؛ حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ٨٩٢
قرت احلجج يف ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
� ،www.cisg.law.pace.eduأُ َّ
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٧ ،ت�شرين
(انظر
]
٢٠٠٤
الثاين/يناير
كانون
٢٧
�سوي�سرا،
[حمكمة كانتون �شافهاوزين،
َّ
يتحمل البائع تبعة �إي�صال الإخطار،
البيع
اتفاقية
من
27
املادة
(مبقت�ضى
www.cisg.law.pace.edu
العنوان:
على
إنرتنت
ل
ا
يف
متاحة
إنكليزية
ل
با
ترجمة
الثاين/نوفمرب ،٢٠٠٦
َّ
املوجه من امل�شرتي اعتبار ًا من الوقت الذي َّمت �إر�ساله فيه ،وال يحول كون البائع مل يت�س َّلم
إخطار
ل
ا
توقيت
مالءمة
د
د
حت
ولذلك
البائع؛
عنوان
بتغيري
امل�شرتي
وهو ملزم ب�إبالغ
َّ
َّ
الإخطار �إطالق ًا يف مكانه اجلديد دون فعالية الإخطار).
()175لالطِّ الع على قرارات رئي فيها � َّأن الإخطار املر�سل من امل�شرتي مفرط الت�أخري لأنه كان ينبغي �أن يكت�شف العيوب قبل الوقت الذي اكت�شفها فيه يف الواقع ،انظر،
مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٤حمكمة
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
منطقة برلني� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ]2000؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا،
� ٣١آب�/أغ�سط�س ]١٩٨٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٢حمكمة اال�ستئناف يف
باري�س ،فرن�سا ٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]٢٠٠١
()176ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
(تقرر �أي�ض ًا �أنه كان للم�شرتي عذر معقول لعدم توجيه �إخطار يف الوقت املنا�سب مبوجب املادة  ،)1( 39ل َّأن خبري امل�شرتي مل يبلِّغه بعدم املطابقة
ِّ www.cisg.law.pace.edu
حتى وقت الحق).
()177حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة اخلام�سة) ،الواليات املتحدة ١١ ،حزيران/يونيه (BP Oil International v. Empresa Estatal Petroleos de ٢٠٠٣
) ،Ecuadorمتاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()178ق�ضية كالوت رقم  ،Hoviokeus / hovrätt Turku[ 1182فنلندا� ٢٤ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()179ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤١حمكمة �آرنيم ،هولندا ١٨ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٦؛ حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ١٤ ،ني�سان�/أبريل (ING Insurance v. BVBA ٢٠٠٤
) ،HVA Koeling and Fagard Winand; HVA Koeling BVBA v. Fagard Winand and Besseling Agri-Technic BVترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()180حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ١٣ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()181انظر حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة
برلني� ،أملانيا� 16 ،أيلول�/سبتمرب  ،1992يونيلك�س.
()182ميكن االطِّ الع على مثل هذا الدليل املو�ضوعي يف ق�ضية املحكمة االبتدائية يف هل�سنكي ،فنلندا ١١ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٥وق�ضية حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي،
فنلندا ٣٠ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٨يونيلك�س ،حيث �أمر امل�شرتي ب�إجراء حتليل كيميائي للب�ضاعة ك�شف عن عيوبها .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٩حمكمة كانتون �أبينت�سيل-
الن�ص الكامل للقرار) (�أ�شارت �أقوال امل�شرتي �إىل �أنه كان حا�ضر ًا عند الت�سليم ،حني حدث تلف الب�ضائع)؛ ق�ضية كالوت
�آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ٩ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٦انظر َّ
رقم [ ٤٨٦حمكمة مقاطعة كورونيا� ،إ�سبانيا ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٢كان ينبغي مل�شرتي بي�ض ال�سمك الذي �أر�سله �إىل خبري لتحليله �أن يعرف �أنه موبوء بفريو�س وذلك ،على
�أبعد تقدير ،بنهاية الوقت العادي حل�ضانة البي�ض وت�شخي�صه للك�شف عن الفريو�س).
()183ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()184حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة الإقليمية يف جيلينا� ،سلوفاكيا ٢٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف
فر�ساي ،فرن�سا ١٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Hoviokeus / hovrätt Turkuفنلندا� ٢٤ ،أيار/
مايو  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،هولندا� ٤ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥يونيلك�س؛ حمكمة اال�ستئناف يف
�أنتويرب ،بلجيكا� ١٤ ،شباط/فرباير  ،(NV Carta Mundi v. Index Syndicate Ltd.( ٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()185ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٠حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا ٢٠ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٧
()186ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٣املحكمة العليا ،هولندا� ٢٠ ،شباط/فرباير .]1998
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()187
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٠حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()188
قرت احلجج يف ق�ضية
حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُ َّ
الن�ص الكامل للقرار).
كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()189
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٧٩املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢انظر َّ
()190انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،٣٨الفقرة .٢
()191ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانhttp://cisgw3.law.pace.edu :؛ حمكمة
فوريل� ،إيطاليا� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا١١ ،
كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٢املحكمة العليا� ،إ�سبانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٨انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٧؛ حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة
َّ
الن�ص
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٤حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٦ ،أيلول/
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
�سبتمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٤ ،حزيران/يونيه Steinbock-( ٢٠٠٤
 ،)Bjonustan EHF v. N.V. Dumaترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٦ ،حزيران/يونيه
 ،)Mermark Fleischhandelsgesellschaft mbH v. Cvba Lokerse Vleesveiling( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٠حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو  ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
قرت احلجج يف ق�ضية كالوت رقم ٨٩٤
اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُ َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير
[املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( ]٢٠٠٤انظر َّ
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٨ ،ت�شرين الأول/
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٣انظر َّ
�أكتوبر  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة بييليفلد� ،أملانيا� ١٥ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف فرين ،بلجيكا� ١٩ ،آذار/مار�س  ،)CVBA L. v. E.G. BV( ٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
يف ميونيخ� ،أملانيا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٤حمكمة مقاطعة
بونتيفيدرا� ،إ�سبانيا ٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٢؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٦ ،آذار/مار�س (Roelants Eurosprint v. Beltronic Engineering ٢٠٠٢
) ،Internationalيونيلك�س؛ حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم  ،Sø og Handelsretten[ ٩٩٧الدامنرك ٣١ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/
فرباير ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦٢كانتون �سانت غالني ،اللجنة الق�ضائية ملنطقة �أوبرراينتال� ،سوي�سرا ٣٠ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٥؛ املحكمة اجلزئية يف تورينو� ،إيطاليا،
 ٣٠كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٧يونيلك�س ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،حزيران/
يونيه ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،International Court of Arbitration Bulletin ،)٨٢٤٧املج َّلد  ،١١ال�صفحة )٢٠٠٠( ٥٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س ]١٩٩٥؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا١٥ ،
كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س  .]١٩٨٩قارن ق�ضية كالوت رقم Hoviokeus/hovrätt[ 1182
 ،Turkuفنلندا� ٢٤ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مباَّ � أن الفح�ص الذي �أجراه امل�شرتي مبوجب املادة ،38
والذي كان فح�ص ًا �صحيح ًا وموافق ًا للأعراف التجارية والعادات امل�ستقرة بني الطرفني ،مل يك�شف عن عدم املطابقة ،ف� َّإن الفرتة املعقولة املتاحة للم�شرتي لتوجيه الإخطار
مبوجب املادة  )1( 39مل تبد�أ �إىل �أن علم امل�شرتي بعدم املطابقة من خالل �شكاوى من زبائنه)؛ حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا� ١٤ ،شباط/فرباير NV Carta( ٢٠٠٢
مربر لعدم فح�ص الب�ضائع (وبذلك
 ،)Mundi v. Index Syndicate Ltd.ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كان لدى امل�شرتي ِّ
ت�ضم �ألعاب ًا كاملة؛ ومل يبد�أ �سريان الوقت املعقول املتاح
ت�أخري اكت�شاف عدم املطابقة) �إىل �أن يقوم البائع بت�سليم كميات من قطع الألعاب الزجاجية تكفي لإتاحة جتميع حزم ُّ
للم�شرتي لتوجيه الإخطار مبوجب املادة  )1( 39حتى تلك اللحظة).
()192انظر النبذة ب�ش�أن املادة .٣٨
()193ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة فوريل� ،إيطاليا� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا،
 ٢٦ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٩حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة العليا يف ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة
�إ�سبانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٧انظر َّ
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٤ ،حزيران/يونيه  ،)Steinbock-Bjonustan EHF v. N.V. Duma( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية يف
قرت احلجج يف ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
� ،www.cisg.law.pace.eduأُ َّ
ها�سيلت ،بلجيكا ٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٨ ،ت�شرين
الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير ،٢٠٠٣
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٤حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا� ،إ�سبانيا ٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٢؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٦ ،آذار/مار�س ٢٠٠٢
َّ
( ،(Roelants Eurosprint v. Beltronic Engineering Internationalيونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٣؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين
رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٥انظر َّ
الثاين/نوفمرب ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٨؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/
يونيه  ،١٩٩٤يونيلك�س؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ� ،أملانيا� 22 ،أيار/مايو  ،١٩٩٢يونيلك�س؛ حمكمة منطقة ريدلينغني� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤يونيلك�س.
.
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()194مثالً ،حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية
املوجه
يف بروك�سل ،بلجيكا ٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٦حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٩ ،حزيران/يونيه ( ]1998تخل�ص �إىل � َّأن الإخطار َّ
الن�ص الكامل للقرار).
متيز بني وقت الفح�ص ووقت االكت�شاف) (انظر َّ
بعد �سبعة �إىل ثمانية �شهور من الت�سليم مفرط الت�أخري ،دون �أن ُّ
()195حمكمة فوريل� ،إيطاليا� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :قارن ق�ضية كالوت رقم ١٠٤٠
تقرر �أنه ،رغم �أنه َّمت �إبالغ
[حمكمة مقاطعة كوين�سا� ،إ�سبانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانِّ ،www.cisg.law.pace.edu :
�سيئة "معقو ًال القتناع
حالة
امل�شرتي بنتائج فح�ص �أجراه طبيب بيطري بعد فرتة وجيزة من ت�سليم املا�شية ،كان ت� ُّأخر امل�شرتي يف توجيه �إخطار مبوجب املادة  39ب� َّأن املا�شية يف
ِّ
[امل�شرتي] باحلالة ال�صحية الفعلية للحيوانات".
()196
(تن�ص
الن�ص الكامل للقرار)
لالطِّ الع على و�صف لعيب كامن ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٠حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
ُّ
خفيا �أو كامناً) .انظر �أي�ض ًا حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة
يتحمل عبء �إثبات � َّأن عدم املطابقة كان ًّ
�أي�ض ًا على � َّأن امل�شرتي َّ
يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل يكن العيب الذي كان "قاب ًال لالكت�شاف الفوري من خالل اختبار ب�سيط" كان ينبغي �أن يجريه امل�شرتي ،عيب ًا كامناً ،ومل
ميدد الفرتة املتاحة للإخطار)؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل يبد�أ
ِّ
�سريان الفرتة املعقولة املتاحة للم�شرتي لتوجيه �إخطار مبوجب املادة � )1( 39إىل �أن �أ�صبح امل�شرتي على علم فع ًال بالعيوب ،لأنه مل يكن عليه واجب اكت�شاف عدم املطابقة  -وهو
عدم توافر �سمات �أمان كهربائي �أ�سا�سية – �أثناء الفح�ص مبوجب املادة  38عند الت�سليم).
()197املحكمة الإقليمية يف جيلينا� ،سلوفاكيا ٢٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ Hoviokeus /
 ،hovrätt Turkuفنلندا� ٢٤ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،هولندا� ٤ ،شباط/فرباير ،٢٠٠٥
يونيلك�س؛ حمكمة اال�ستئناف يف بواتييه ،فرن�سا ٢٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٠حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ١ ،حزيران/يونيه
رقم [ ٧٧٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣٠ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
( ]٢٠٠٤انظر َّ
(مل يبد�أ �سريان الفرتة املعقولة املتاحة للم�شرتي لتوجيه �إخطار مبوجب املادة � )1( 39إىل �أن �أ�صبح امل�شرتي على علم فع ًال بالعيوب ،لأنه مل يكن عليه واجب اكت�شاف عدم
املطابقة – وهو عدم توافر �سمات �أمان كهربائي �أ�سا�سية – �أثناء الفح�ص مبوجب املادة  38عند الت�سليم)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٧٩املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا،
الن�ص الكامل للقرار ،الذي
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢انظر َّ
 ١٧كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢انظر َّ
يقر النهج الذي ا َّتبعته حمكمة اال�ستئناف الأدنى)؛ حمكمة منطقة بادربورن� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ حمكمة منطقة �إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س
ُّ
 ،١٩٩٥يونيلك�س؛ املحكمة االبتدائية يف هل�سنكي ،فنلندا ١١ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٥وحمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي ،فنلندا ٣٠ ،حزيران/يونيه  ،1998يونيلك�س .يف حالة العيوب
الكامنة التي ال يكون من املعقول اكت�شافها يف فح�ص �أويل ،لي�س من الوا�ضح ما �إذا كان االلتزام بالفح�ص مبوجب املادة  38يبقى ذا �صلة بتحديد الوقت الذي كان ينبغي للم�شرتي
�أن يكت�شف فيه عدم املطابقة؛ انظر النبذة ب�ش�أن املادة  38يف الفقرة .15
()198ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1999
()199
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف يف بواتييه ،فرن�سا ٢٦ ،ت�شرين
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٤حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٠حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ١ ،حزيران/يونيه
الن�ص الكامل للقرار) (يبد�أ �سريان الفرتة املعقولة املتاحة لتوجيه الإخطار بعدم املطابقة الكامن "عندما يكون من �ش�أن م�ش ٍرت حكيم �أن ي َّتخذ خطوات لفح�ص
( ]٢٠٠٤انظر َّ
الب�ضائع بدقة �أكرب وكذلك اتخاذ خطوات قانونية ب�سبب وجود ظروف مريبة")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٧٩املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢انظر
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ]2000
َّ
يوجه الإخطار بعد ذلك
(حتى بافرتا�ض � َّأن العيوب مل يكن ممكن ًا اكت�شافها عند الت�سليم ،كان ينبغي للم�شرتي �أن يكت�شفها يف وقت �أق�صاه وقت جتهيز الب�ضائع ،وكان ينبغي له �أن ِّ
مبا�شرة؛ والواقع � َّأن امل�شرتي انتظر �إىل �أن تل َّقى �شكاوى من زبونه قبل �أن يخطر البائع)؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٤يونيلك�س.
()200ق�ضية كالوت رقم  ،٢٢٥فرن�سا١٩٩٨ ،؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٣املحكمة العليا ،هولندا� ٢٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٨؛ حمكمة بو�ستو �أر�سيزيو� ،إيطاليا ١٣ ،كانون الأول/
دي�سمرب  ،٢٠٠١متاحة يف  ،١٥٥–١٥٠ ،٢٠٠٣ ،Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processualeمتاحة �أي�ض ًا يف يونيلك�س.
()201انظر املناق�شة الواردة يف الفقرة � 19أعاله.
()202لالطِّ الع على ا�ستق�صاء لبع�ض فرتات الإخطار االفرتا�ضية التي اقترُ حت ،انظر حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
الن�ص
قرت احلجج يف ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُ َّ
الكامل للقرار).
()203مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف �شليزفيغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا يف لو�سرين،
�سوي�سرا ٢٩ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
الن�ص
كالرزروهي� ،أملانيا� ٦ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٣ت�ؤ ِّكد � َّأن الوقت املتاح لتوجيه الإخطار يختلف ح�سب ظروف كل حالة ،ولكن يتفاوت عموم ًا بني �أ�سبوعني و�شهر واحد) (انظر َّ
قر النهج الذي ا َّتبعته حمكمة اال�ستئناف الأدنى التي ح َّددت فرتة �أ�سبوع واحد
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ُ ( ]٢٠٠٢ت ُّ
الن�ص
لتوجيه الإخطار باعتبار تلك الفرتة قاعدة تقريـبية من �أجل التوجيه" ،مبا ي�ؤ ِّدي �إىل فرتة افرتا�ضية �إجمالية قدرها  14يوم ًا لفح�ص الب�ضائع وتوجيه الإخطار) (انظر َّ
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٩تقرتح فرتة افرتا�ضية قدرها  14يوم ًا لفح�ص الب�ضائع وتوجيه الإخطار "يف حال عدم
وجود ظروف حم َّددة تدعو �إىل حتديد فرتة �أق�صر �أو �أطول")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار).
رقم [ ١٦٤هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥انظر َّ
()204املحكمة العليا يف لو�سرين� ،سوي�سرا ٢٩ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()205
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٥انظر َّ
()206ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ١ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٨٩٢
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا،
[حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
 ٢٦ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س .]١٩٩٩
()207ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ٦ ،آذار/مار�س .]٢٠٠٣
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()208حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة العدل [حمكمة
اال�ستئناف] يف جنيف� ،سوي�سرا ٢٠ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة �ساربروكني،
�أملانيا ٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٢املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين� ،سوي�سرا،
الن�ص الكامل للقرار).
 ٨كانون الثاين/يناير ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٨انظر َّ
()209املحكمة العليا يف ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()210ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤١حمكمة �آرنيم ،هولندا ١٨ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٦؛ حمكمة منطقة توبينغني� ،أملانيا ١٨ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٣قاعدة بيانات يونيلك�س (الفرتة الزمنية االفرتا�ضية فيما يتع َّلق
بالعيوب غري اخلفية).
()211
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٩حمكمة كانتون �أبينت�سيل�-آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ٩ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٦انظر َّ
()212
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا،
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار ،الذي يوافق على النهج الذي ا َّتبعته حمكمة اال�ستئناف الأدنى)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٥حمكمة اال�ستئناف
النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢انظر َّ
الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٨؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ� ،أملانيا� ٢٢ ،أيار/مايو � .١٩٩٢أ�شارت الق�ضية الأخرية �إىل � َّأن الفرتات االفرتا�ضية التي
تقرتحها تنطبق حيث تكون الب�ضائع من�سوجات.
()213ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف يينا� ،أملانيا� ٢٦ ،أيار/مايو ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي،
�أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ُ ،]١٩٩٧نق�ضت لأ�سباب �أخرى؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]1998الفرتة االفرتا�ضية املنطبقة على
الب�ضائع غري ال�سريعة العطب).
()214حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()215حمكمة منطقة نيرتا� ،سلوفاكيا ٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٥٩
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٩تنطبق على حاالت العيوب الظاهرة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون
زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]1998تقرتح �أي�ض ًا فرتة افرتا�ضية للفح�ص قدرها �سبعة �إىل  10ايام).
()216
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٣انظر َّ
()217حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف
�آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ،
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة العليا يف ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
�سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٧انظر َّ
]
٢٠٠٦
أكتوبر
�
أول/
ل
ا
ت�شرين
١٩
أملانيا،
�
كوبلينت�س،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
[
٧٢٣
رقم
كالوت
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛
(انظر
َّ
املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢٠ ،أيلول�/سبتمرب  ،(J.M. Smithuis Pre Pain v. Bakkershuis( ٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
منطقة كيل� ،أملانيا ٢٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٤ ،حزيران/
يونيه  ،)Steinbock-Bjonustan EHF v. N.V. Duma( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
يف ميونيخ� ،أملانيا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا،
� ٢٥شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س
]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ]١٩٩٥؛ حمكمة منطقة �آو�سبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير ١٩٩٦؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  .]١٩٩٩انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٤هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة
املعينة تتط َّلب توجيه الإخطار خالل
وال�صناعة ،هنغاريا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]1995تقرتح قبول فرتة �إخطار قدرها نحو �شهر واحد عموماً ،ولكن ِّ
تقرر � َّأن وقائع الق�ضية َّ
الن�ص الكامل للقرار).
فرتة �أق�صر) (انظر َّ
]
٢٠٠٦
أغ�سط�س
�
آب/
� 
١٤
أملانيا،
�
كولونيا،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
[
٨٢٥
رقم
()218ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار) (الإخطار املتعلِّق بالب�ضائع ال�سريعة
(انظر
َّ
العطب الالزم توجيهه خالل � 24ساعة)؛ حمكمة ابتدائية ذات ع�ضو واحد يف ثي�سالونيكي ،اليونان( ٢٠٠٣ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٣/١٤٩٥٣مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :فيما يتع َّلق بال�سلع اال�ستهالكية ،تبلغ الفرتة املعقولة �أيام ًا قليلة و�أحيان ًا �ساعات قليلة")؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
احلية عموم ًا يتعينَّ
�شليزفيغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الإخطار بعدم مطابقة اخلراف َّ
توجيهه خالل ثالثة �إىل �أربعة �أيام بعد الت�سليم)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ٣ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨يف بيوع الأزهار الطازجة،
الن�ص الكامل للقرار)،
ينبغي توجيه الإخطار يف يوم الت�سليم)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧انظر َّ
ُنق�ضت لأ�سباب �أخرى؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٨ت�ؤ ِّكد � َّأن الإخطار بالعيوب يف الب�ضائع ال�سريعة العطب يجب توجيهه
يف كثري من الأحيان يف غ�ضون �ساعات قليلة) .انظر �أي�ض ًا حمكمة منطقة ريدلينغني� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤يونيلك�س ،حيث قالت املحكمة � َّإن امل�شرتي كان ينبغي
يوجه الإخطار خالل ثالثة �أيام �أخرى .ورغم � َّأن الب�ضائع كانت يف هذه احلالة �سريعة العطب ،مل تذكر املحكمة هذا العامل حتديد ًا
�أن يفح�ص حلم اخلنزير خالل ثالثة �أيام و�أن ِّ
يف تقرير احلدود الزمنية التي ارت�أتها.
()219املحكمة الإقليمية يف براندينبورغ� ،أملانيا.CISG-online No. 2543 = 228 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،
()220انظر الفقرة � ١٩أعاله.
()221املحكمة اجلزئية يف زوتفني ،هولندا� ٢٧ ،شباط/فرباير ،)Frutas Caminito Sociedad Cooperativa Valenciana. v. Groente-En Fruithandel Heemskerk BV( ٢٠٠٨
نبذة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٩حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا� ،إ�سبانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٧
الن�ص الكامل للقرار) ("مدى عدم املطابقة")؛ حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٧انظر َّ
(انظر َّ
الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو  ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٢ ،أيار/مايو  ،(S. GmbH v. A. bvba( ٢٠٠٣مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
الن�ص الكامل للقرار) :ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ]١٩٩٧
دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٢ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٣انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٢يونيلك�س؛ حمكمة
(انظر َّ
منطقة ريدلينغني� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤يونيلك�س؛ املحكمة املدنية يف كونيو� ،إيطاليا ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا،
� ٣٠أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٣يونيلك�س .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٦املحكمة املدنية االبتدائية يف لريما دي فييادا ،املك�سيك ٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٦ت�ساوي بني
كتابيا �إىل البائع خالل خم�سة �أيام من الت�سليم �إذا كان عدم
القاعدة الواردة يف املادة  )1( 39وحكم وارد يف قانون البيع الوطني املك�سيكي ي�شرتط �أن ِّ
يوجه امل�شرتي �إخطار ًا ًّ

		
192

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

ميدد فرتة الإخطار �إىل  30يوم ًا �إذا كان عدم املطابقة غري ظاهر) .وقد يكون النظر يف مدى ظهور العيب �أكرث �صلة بتحديد الوقت الذي ينبغي �أن يبد�أ
املطابقة ظاهراً ،ولكن ِّ
فيه �سريان الفرتة املعقولة للإخطار (�أي الوقت الذي كان ينبغي فيه للم�شرتي �أن يكت�شف عدم املطابقة) من �صلته مب�س�ألة مدة الفرتة املعقولة.
()222
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة ابتدائية ذات ع�ضو واحد يف ثي�سالونيكي،
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٧انظر َّ
اليونان( ٢٠٠٣ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٣/١٤٩٥٣مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني،
الن�ص الكامل للقرار) ("طبيعة الب�ضائع  ...وا�ستخدامها")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨حمكمة رورموند ،هولندا ١٩ ،كانون الأول/
�إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
دي�سمرب ]١٩٩١؛ املحكمة اجلزئية يف تورينو� ،إيطاليا  ٣٠كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٧يونيلك�س (ت�شري �إىل "طبيعة الب�ضائع وقيمتها") ،متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه .]2000
()223حمكمة اال�ستئناف يف �إيك�س�-آن-بروفان�س ،فرن�سا� 24 ،أيار/مايو  ،2012متاحة بالفرن�سية على العنوان( www.cisg-france.org :اتفاق الطرفني على مدة � 48ساع ًة
فيما يتع َّلق بعقد ب�ش�أن الليمون)؛ حمكمة �آرنيم ،هولندا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير ،]٢٠٠٩
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة اجلزئية يف زوتفني ،هولندا� ٢٧ ،شباط/فرباير (Frutas Caminito Sociedad ٢٠٠٨
) ،Cooperativa Valenciana. v. Groente-En Fruithandel Heemskerk BVخال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
خم�ص�صة لال�ستهالك الب�شري)؛ حمكمة
الن�ص الكامل للقرار) (ب�ضائع �سريعة العطب َّ
رقم [ ٨٤٩حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا� ،إ�سبانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٧انظر َّ
جممد لال�ستهالك الب�شري)؛ ق�ضية
اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حلم َّ
حية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا،
كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير �( ]٢٠٠٧أ�شجار َّ
الن�ص
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٤ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٦انظر َّ
 ١٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٦انظر َّ
الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية يف فرين ،بلجيكا� ١٩ ،آذار/مار�س  ،(CVBA L. v. E.G. BV( ٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(خ�ضروات طازجة)؛ حمكمة ابتدائية ذات ع�ضو واحد يف ثي�سالونيكي ،اليونان( ٢٠٠٣ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٣/١٤٩٥٣مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
الن�ص الكامل للقرار)؛
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�ضائع ا�ستهالكية")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨حمكمة رورموند ،هولندا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ٣ ،حزيران/يونيه
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا حمكمة ت�سفويل ،هولندا� ٥ ،آذار/مار�س ،١٩٩٧
]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
املوجه من امل�شرتي
يونيلك�س (ت�شري �إىل طبيعة الب�ضائع ال�سريعة العطب كعامل يوجب �أن تكون الفرتة املتاحة للفح�ص مبوجب املادة  38ق�صرية ،وكان معنى ذلك بدوره � َّأن الإخطار َّ
ُو ِّجه بعد الوقت الذي كان ينبغي �أن تكت�شف فيه العيوب بفرتة �أطول من الفرتة املعقولة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ٦ ،آذار/مار�س
تق�صر الفرتة املعقولة املتاحة للإخطار ،رغم � َّأن الب�ضائع يف احلالة املعنية مل تكن �سريعة العطب).
ين�ص على � َّأن قابلية الب�ضائع ل�سرعة العطب من �ش�أنها �أن ِّ
( ]2003ر�أي القا�ضي ُّ
]
2014
الثاين/نوفمرب
ت�شرين
4
فرن�سا،
النق�ض،
حمكمة
[
1554
رقم
()224ق�ضية كالوت
تبت املحكمة يف هذه النقطة – قرار اال�ستئناف :حمكمة اال�ستئناف يف
مل
إن
�
و
–
َّ
يخ�ص الب�ضائع ال�سريعة العطب
ليون ،فرن�سا 18 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2012متاحة بالفرن�سية على العنوانwww.cisg-france.org :؛ (ميكن �أن ميت َّد احل ُّد الزمني املعقول فيما ُّ
املبيعة �أثناء احتفاالت عيد امليالد (�أ�شجار �صنوبر لزينة عيد امليالد) على مدى ع َّدة �أيام �أو حتى ع َّدة �أ�سابيع ،ولكن قطع ًا لي�س على مدى �شهرين)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٣حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٢ ،أيار/مايو S. GmbH v. A.( ٢٠٠٣
اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٦انظر َّ
 ،)bvbaمالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س ]١٩٩٩؛ حمكمة
منطقة �آو�سبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٦يونيلك�س .قارن ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٤حمكمة الإفال�س التابعة للواليات املتحدة ،مقاطعة �أوريغون ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،آذار/
الن�ص الكامل للقرار) (حيث كانت الب�ضائع مو�سمية (�أ�شجار �صنوبر لزينة عيد امليالد) ،ومل يكن من �ش�أن توجيه الإخطار
مار�س ( ])In re Siskiyou Evergreen, Inc.( ٢٠٠٤انظر َّ
يف وقت �أبكر �أن يتيح للبائع �أن يعالج عدم املطابقة بفعالية ،اع ُترب الإخطار منا�سب التوقيت ،ل َّأن تي�سري معاجلة عدم املطابقة هو الغر�ض من �شرط الإخطار الوارد يف املادة .)39
()225حمكمة منطقة كومارنو� ،سلوفاكيا � ٢٤شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مبا � َّأن الب�ضائع – وهي
بطاط�س جديدة – مل تكن قابلة ل�سرعة تدهور حالتها ،كان متاح ًا للم�شرتي وقت �أطول لتوجيه الإخطار)؛ املحكمة العليا يف ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ،٢٠٠٦
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
الن�ص
على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :جهاز عر�ض فيديو)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٥انظر َّ
الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٨املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]1998تالحظ � َّأن حمكمة اال�ستئناف مل تراجع قرار املحكمة الأدنى
جممد ولي�س على حلم طازج).
ب� َّأن الإخطار ُو ِّجه يف توقيته املنا�سب ل َّأن الب�ضائع كانت ت�شتمل على حلم َّ
()226املحكمة العليا يف لو�سرين� ،سوي�سرا ٢٩ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()227حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س (Miami Valley Paper, LLC v. Lebbing Engineering & Consulting ٢٠٠٩
) ،GmbHمتاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()228ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤١حمكمة �آرنيم ،هولندا ١٨ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٦؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا ١٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ املحكمة
التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة ت�سفويل ،هولندا� ٥ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٧يونيلك�س (ت�شري �إىل خطط امل�شرتي،
املوجه من البائع ُو ِّجه بعد الوقت الذي كان
الرامية �إىل جتهيز الب�ضائع ،كعامل يوجب ق�صر الفرتة املتاحة للفح�ص مبوجب املادة  ،38الأمر الذي كان يعني بدوره � َّأن الإخطار َّ
ينبغي للم�شرتي �أن يكت�شف فيه العيوب بوقت �أطول من الوقت املعقول).
()229ق�ضية كالوت رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة اجلزئية يف زوتفني ،هولندا� ٢٧ ،شباط/فرباير ،)Frutas Caminito Sociedad Cooperativa Valenciana. v. Groente-En Fruithandel Heemskerk BV( ٢٠٠٨
عجل من تدهور حالة الب�ضائع ال�سريعة العطب)؛ حمكمة
خال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ر َّتب امل�شرتي لنقل غري مالئم َّ
منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  .]١٩٩٧قارن املحكمة العليا ،النم�سا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
احلد الأدنى من النزاعات على ما �إذا كانت حالة الب�ضائع قد تغيرَّ ت بعد الت�سليم).
( www.cisg.law.pace.eduمن �أغرا�ض املادة  39التقليل �إىل ِّ
()230املجل�س الق�ضائي يف �سيغيد ،هنغاريا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()231حمكمة ابتدائية ذات ع�ضو واحد يف ثي�سالونيكي ،اليونان( ٢٠٠٣ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٣/١٤٩٥٣مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()232
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة ابتدائية ذات ع�ضو واحد يف ثي�سالونيكي،
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٧انظر َّ
اليونان( ٢٠٠٣ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٣/١٤٩٥٣مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()233
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه،
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ حمكمة ت�سفويل ،هولندا،
�سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٧انظر َّ
.
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حجة البائع التي مفادها � َّأن
� ٥آذار/مار�س  ،١٩٩٧يونيلك�س .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٩حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا� ١٩ ،أيلول�/سبتمرب ( ]٢٠٠٦رف�ضت املحكمة َّ
حية من م�ستنبت �أ�شجار) ينبغي �أن ي�ؤثِّر يف الوقت املعقول ،لأنه "ال يوجد ما ي�شري �إىل � َّأن م�ستنبتات الأ�شجار تجُ ري � َّأي متييز كهذا").
املو�سم الذي َّمت فيه ت�سليم الب�ضائع (�أ�شجار َّ
(انظر
]
٢٠٠٧
أغ�سط�س
�
آب/
� 
٣٠
�سوي�سرا،
ت�سوغ،
كانتون
()234ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٩حمكمة هريتوغينبو�ش،
َّ
املقررة يف �صفقات �سابقة بني الطرفني)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٤هيئة التحكيم
هولندا� ١٩ ،أيلول�/سبتمرب ِّ ]٢٠٠٦
(تطبق فرتة الإخطار البالغة من خم�سة ايام �إىل �ستة �أيام َّ
]
١٩٩٥
أول/دي�سمرب
ل
ا
كانون
٥
هنغاريا،
وال�صناعة،
التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
َّ
()235حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٣يونيلك�س.
()236حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س (Miami Valley Paper, LLC v. Lebbing Engineering & Consulting ٢٠٠٩
) ،GmbHمتاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤١حمكمة �آرنيم ،هولندا ١٨ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٦؛ حمكمة �آرنيم ،هولندا،
الن�ص الكامل للقرار).
 ١٧حزيران/يونيه  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٨انظر َّ
()237ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٦حمكمة مقاطعة كورونيا� ،إ�سبانيا ٢١ ،حزيران/يونيه .]٢٠٠٢
()238ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س .]٢٠٠٣
()239ق�ضية كالوت رقم  ،Rettin i Københaven[ ٩٩٢الدامنرك ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]٢٠٠٧
()240جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٢ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٩حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٧انظر َّ
يوجه �إىل امل�شرتي �إخطار ًا
مل
امل�شرتي
أن
�
عليها
رقم [ ٣٤١حمكمة العدل العليا يف �أونتاريو ،كندا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س  ،]1999حيث خل�صت املحكمة ا�ستناد ًا �إىل ِّبينات خمتلف
َّ
ِّ
بعدم املطابقة.
()241ق�ضية كالوت رقم [ 1133املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا� ١٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،)Cortem SpA v. Controlmatic Pty Ltd.( ]٢٠١٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت
على العنوانwww.austlii.edu.au :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة
قررت املحكمة � َّأن
يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :قارن ق�ضية كالوت رقم [ 798حمكمة مقاطعة خريونا� ،إ�سبانيا 6 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]2006حيث َّ
الإخطار الذي ُو ِّجه عندما �شرع امل�شرتي يف مفاو�ضات مع البائع لت�سوية نـزاع حول مطابقة الب�ضائع امل�س َّلمة كان كافي ًا للوفاء ب�شرط الإخطار الوارد يف املادة .)2( 39
()242
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٢ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()243حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٤يونيلك�س.
()244حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير  ،)J.B. and G.B. v. BV H.V.( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()245ق�ضية كالوت رقم [ 1133املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا� ١٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،)Cortem SpA v. Controlmatic Pty Ltd.( ]٢٠١٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت
على العنوان. www.austlii.edu.au :
()246ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩٩حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا� ،إ�سبانيا� ٨ ،شباط/فرباير ]٢٠٠٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦٢كانتون �سانت غالني ،اللجنة الق�ضائية ملنطقة
�أوبرراينتال� ،سوي�سرا  ٣٠حزيران/يونيه ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦٣املحكمة اجلزئية يف �أونرتراينتال� ،سوي�سرا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٨
()247املحكمة التجارية يف بروك�سل ،بلجيكا ٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤يونيلك�س.
()248ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٦حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٩ ،حزيران/يونيه .]1998
()249ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل .]٢٠٠٢
()250ق�ضية كالوت رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(ب�ضائع �سريعة العطب)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1231حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٩ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار).
( www.cisg.law.pace.eduمبيدات �آفات)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠2انظر َّ
()251املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٦ ،آذار/مار�س  ،)Roelants Eurosprint v. Beltronic Engineering International( ٢٠٠٢يونيلك�س.
()252املحكمة العليا يف ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أربعة �أ�شهر بعد
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
�إكمال البائع تركيب الب�ضائع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٨انظر َّ
رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه .]2000
()253ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٢املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين� ،سوي�سرا ٨ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٧؛ حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٢يونيلك�س.
()254حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٢ ،أيار/مايو  ،(S. GmbH v. A. bvba( ٢٠٠٣مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(حيث كان ينبغي للم�شرتي �أن يكت�شف العيوب خالل �أيام قليلة من الت�سليم)؛ حمكمة �آرنيم ،هولندا ١٧ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا،
 ٢٧حزيران/يونيه  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير .]١٩٩٥
ملخ�ص للق�ضية بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان:
()255حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٢ ،كانون الأول/دي�سمرب َّ ،(B.V.B.A. A.S. v. GmbH P.C.( ٢٠٠٢
. www.cisg.law.pace.edu
()256حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٢٩٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٣
()257ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
(تقرر �أي�ض ًا � َّأن امل�شرتي كان له عذر معقول لعدم توجيه �إخطار يف الوقت املنا�سب مبوجب املادة  )1( 39ل َّأن خبريه مل يبلِّغه بعدم املطابقة حتى وقت
ِّ www.cisg.law.pace.edu
الحق).
()258املجل�س الق�ضائي يف �سيغيد ،هنغاريا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية
يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٦ ،آذار/مار�س  ،)Roelants Eurosprint v. Beltronic Engineering International( ٢٠٠٢يونيلك�س؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ١٦ ،كانون
الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير .]١٩٩٤
()259ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٣املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،آب�/أغ�سط�س .]١٩٩٩
.
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()260حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٠ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()261ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س .]٢٠٠٣
()262حمكمة منطقة كيل� ،أملانيا ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()263املحكمة العليا يف لو�سرين� ،سوي�سرا ٢٩ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()264حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()265
تن�ص على � َّأن � َّأي
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧انظر �أي�ض ًا يونيلك�س (ب�ضائع �سريعة العطب – �أ�شجار َّ
حية؛ ُّ
يوجه يف � ِّأي وقت بعد �أكرث من �ستة �أيام من الت�سليم كان من �ش�أنه �أن يكون غري منا�سب التوقيت)؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ� ،أملانيا� ٢٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٢يونيلك�س.
�إخطار َّ
()266ق�ضية كالوت رقم [ ٣٥٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٢ ،آذار/مار�س .]١٩٩٣
()267ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٧
()268املحكمة املدنية يف كونيو� ،إيطاليا ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٦يونيلك�س.
()269ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٨؛ حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،١٩٩٣
يونيلك�سُ ،نق�ضت على �أ�سا�س � َّأن اتفاقية البيع ال تنطبق ،بق�ضية كالوت رقم [ ١٢٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٦ ،آب�/أغ�سط�س .]١٩٩٤
()270حمكمة منطقة ريدلينغني� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤يونيلك�س؛ حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� 16 ،أيلول�/سبتمرب  ،1992يونيلك�س.
()271حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()272ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س .]١٩٨٩
()273هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،صربيا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
كتابيا يف غ�ضون فرتة معقولة).
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شرتط �أن ي�ؤ َّكد الإخطار الهاتفي ًّ
()274املحكمة التجارية يف فرين ،بلجيكا� ١٩ ،آذار/مار�س  ،(CVBA L. v. E.G. BV( ٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()275حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()276
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٧انظر َّ
()277املحكمة اجلزئية يف زوتفني ،هولندا� ٢٧ ،شباط/فرباير ،)Frutas Caminito Sociedad Cooperativa Valenciana. v Groente-En Fruithandel Heemskerk BV( 2008
خال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�ضائع �سريعة العطب (فواكه) بها عيوب ي�سهل اكت�شافها).
()278املحكمة اجلزئية يف زوتفني ،هولندا� ٢٧ ،شباط/فرباير ،)Frutas Caminito Sociedad Cooperativa Valenciana. v. Groente-En Fruithandel Heemskerk BV( ٢٠٠٨
تعجل تدهور حالة الب�ضائع ال�سريعة العطب)؛
خال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ر َّتب امل�شرتي و�سيلة نقل غري مالئمة من �ش�أنها �أن ِّ
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شليزفيغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :خراف ب�ضمان �أن
تكون جاهزة للذبح ،قابلة ل�سرعة تغيرُّ حالتها يف الظرف ذي ال�صلة).
()279ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ٣ ،حزيران/يونيه .]1998
()280املحكمة العليا� ،إ�سرائيل� ١٧ ،آذار/مار�س  ،)Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd.( ٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()281حمكمة فوريل� ،إيطاليا� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()282حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ١٤ ،ني�سان�/أبريل (ING Insurance v. BVBA HVA Koeling and Fagard Winand; HVA Koeling BVBA v. ٢٠٠٤
) ،Fagard Winand and Besseling Agri-Technic BVترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()283حمكمة اال�ستئناف يف بواتييه ،فرن�سا ٢٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()284
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا،
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ١٠ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٤انظر َّ
 ٢متوز/يوليه  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Sø og Handelsretten[ ٩٩٧الدامنرك ٣١ ،كانون
جممدة)؛ املحكمة اجلزئية يف تورينو� ،إيطاليا  ٣٠كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٧يونيلك�س ،متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان:
الثاين/يناير �( ]٢٠٠٢أ�سماك ماكاريل َّ
. www.cisg.law.pace.edu
()285حمكمة منطقة �أ�شافينبورغ� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه،
�سوي�سرا ٣٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()286ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ١ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان،
بلجيكا ٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()287ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٣املحكمة العليا ،هولندا� ٢٠ ،شباط/فرباير .]1998
()288حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية
بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ٢١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()289ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٢يونيلك�س.
كالوت رقم [ ٧٧٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣٠ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()290حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٦ ،حزيران/يونيه  ،)Mermark Fleischhandelsgesellschaft mbH v. Cvba Lokerse Vleesveiling( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()291ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤١حمكمة �آرنيم ،هولندا ١٨ ،متوز/يوليه .]٢٠٠٦
.

.

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

195

()292املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٤ ،حزيران/يونيه  ،)Steinbock-Bjonustan EHF v. N.V. Duma( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()293حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا 2 ،ني�سان�/أبريل  ،2009مالحظات بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة
التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة
الن�ص الكامل للقرار).
االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٥انظر َّ
()294
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٤هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥انظر َّ
()295حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٨٦
عمليا).
[حمكمة مقاطعة كورونيا� ،إ�سبانيا ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٢ت�شتمل على ظروف خا�صة تتط َّلب توجيه الإخطار يف �أقرب وقت ممكن ًّ
()296
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٩حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا� ،إ�سبانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٧انظر َّ
()297هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٦ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨٢٤٧يونيلك�س.
()298ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف يينا� ،أملانيا� ٢٦ ،أيار/مايو ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا،
الن�ص الكامل للقرار).
 ٢٦ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥انظر َّ
()299
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا١٥ ،
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٧يونيلك�س.
()300حمكمة منطقة نيرتا� ،سلوفاكيا ٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٣٠
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٧
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي
(انظر
]
٢٠٠٦
آذار/مار�س
� 
٩
�سوي�سرا،
()301ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٩حمكمة كانتون �أبينت�سيل�-آو�سرهودين،
َّ
ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢١ ،أيار/مايو  ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( ٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
جممدة خا�صة باال�ستهالك الب�شري).
(�أ�ضالع حلم خنزير َّ
()302حمكمة منطقة توبينغني� ،أملانيا ١٨ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()303
املوجه من
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير  .]١٩٩٣خل�صت ع َّدة قرارات �أخرى �إىل � َّأن الإخطار َّ
املوجه من امل�شرتي لي�س وا�ضحاً .ويف هذا ال�صدد ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٠حمكمة مقاطعة بر�شلونة،
امل�شرتي غري منا�سب التوقيت ،رغم � َّأن الوقت الدقيق للإخطار َّ
�إ�سبانيا ٢٠ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٩حمكمة منطقة ريغين�سبورغ� ،أملانيا� ٢٤ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٦كانتون تي�شينوPretore di ،
� ،Locarno Campagnaسوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٢؛ حمكمة ت�سفويل ،هولندا� ٥ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٧يونيلك�س.
()304ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣٨حمكمة مقاطعة فالن�سيا� ،إ�سبانيا ٨ ،ني�سان�/أبريل .]٢٠٠٨
()305حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،(Volmari Werner v. Isocab NV( ٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()306حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()307
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٠حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()308حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي ،فرن�سا ١٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()309ق�ضية كالوت رقم  ،Hoviokeus/hovrätt Turku[ 1182فنلندا� ٢٤ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()310
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٥حمكمة كانتون والي�س� ،سوي�سرا� ٢١ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٥انظر َّ
()311
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٦انظر َّ
()312
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٤ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٦انظر َّ
()313حمكمة منطقة كومارنو� ،سلوفاكيا � ٢٤شباط/فرباير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٦
الن�ص الكامل للقرار).
[حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٠انظر َّ
()314املحكمة التجارية يف مي�شيلني ،بلجيكا ١٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢يونيلك�س.
()315حمكمة منطقة بييليفلد� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩١يونيلك�س.
()316حمكمة منطقة كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()317
الن�ص الكامل للقرار) (قم�صان تي�-شريت)؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٦انظر َّ
 ،Hovioikeus/hovrättهل�سنكي ،فنلندا� ٣١ ،أيار/مايو  ،)Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A.( ٢٠٠٤حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()318ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
قرت احلجج يف ق�ضية كالوت
حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أُ َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة االبتدائية يف هل�سنكي ،فنلندا ١١ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٥وحمكمة اال�ستئناف
رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
يف هل�سنكي ،فنلندا ٣٠ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()319
ووجه
ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٢ ،شباط/فرباير ُ ( ]١٩٩٤تالحظ � َّأن امل�شرتي فح�ص الب�ضائع يف بداية متوز/يوليه َّ
�إخطار ًا يف  8متوز/يوليه �أو قبله ،واعتربت املحكمة الإخطار منا�سب التوقيت ،وخ�صو�ص ًا على �ضوء حقيقة � َّأن يومي  4و 5متوز/يوليه كانا يومي عطلة الأ�سبوع).
()320
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٥هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٨٩ ،قرار التحكيم رقم ( ])٥٧١٣انظر َّ
()321
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ٦ ،آذار/مار�س .]٢٠٠٣
()322
الن�ص الكامل للقرار)؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة بو�ستو �أر�سيزيو،
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٥حمكمة اال�ستئناف ،فر�ساي ،فرن�سا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
املوجه
�إيطاليا ١٣ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠١متاحة يف  ،١٥٥–١٥٠ ،٢٠٠٣ ،Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processualeمتاحة �أي�ض ًا يف يونيلك�س (الإخطار َّ
بعد تركيب الآالت مبا�شرة معقول ،و�أعقبته �إخطارات ب�ش�أن مزيد من االكت�شافات التي قام بها امل�شرتي).
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( )323حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٢يونيلك�س.
()324
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٥حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ٢٦ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٩انظر َّ
()325ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤٠حمكمة مقاطعة كوين�سا� ،إ�سبانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
٢٠٠٤
الثاين/يناير
كانون
٢٧
�سوي�سرا،
�شافهاوزين،
كانتون
حمكمة
[
٨٩٢
رقم
()326ق�ضية كالوت
َّ
()327حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1999
(انظر
]
٢٠٠٣
الثاين/نوفمرب
()328ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٢حمكمة اال�ستئناف،
َّ
املوجه من امل�شرتي كان منا�سب التوقيت ،رغم � َّأن الفرتة الدقيقة التي ر�أت املحكمة
غرونوبل ،فرن�سا� ١٣ ،أيلول�/سبتمرب  ]١٩٩٥خل�صت ع َّدة قرارات �أخرى �إىل � َّأن الإخطار َّ
�أنها معقولة لي�ست وا�ضحة؛ انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨حمكمة رورموند ،هولندا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩١؛ حمكمة منطقة بادربورن� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ،1996
يونيلك�س.
()329
املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار).
رقم [ ٨٨٥املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٣انظر َّ
()330حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،)TeeVee Tunes v. Gerhard Schubert GmbH( ٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت
على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()331املحكمة الإقليمية يف جيلينا� ،سلوفاكيا ٢٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ي�شري القرار
�إىل � َّأن امل�شرتي تل َّقى �شكاوى من العمالء يف� آب�/أغ�سط�س و� أيلول�/سبتمرب ،و�أخطر البائع بعدم املطابقة يف ت�شرين الأول�/أكتوبر).
()332حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()333ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٤حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا� ،إ�سبانيا ٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]٢٠٠٢
()334حمكمة ابتدائية ذات ع�ضو واحد يف ثي�سالونيكي ،اليونان( ٢٠٠٣ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٣/١٤٩٥٣مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()335املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة فوجيان ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 20 ،كانون الأول/دي�سمرب (Cugranca Safety SL v Fujian Quanzhou Dongba Shoes،2014
(تقرر � َّأن توجيه �إخطار بعد �أكرث من �سبعة �أ�شهر من الت�سليم �أو بعد �ستة �أ�شهر من االكت�شاف الفعلي لعدم
 ،& Clothes Ltd), (2014) Min Min Zhong Zi No 1454حكم مدين ِّ
متر الب�ضائع الدولية عربها") ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.ccmt.org.cn :
التي
�سيئ التوقيت بالنظر �إىل "تع ُّدد البلدان واملراحل
مطابقة الب�ضائع لي�س ِّ
ُّ
()336جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()337ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٤حمكمة الإفال�س التابعة للواليات املتحدة ،مقاطعة �أوريغون ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،آذار/مار�س ])In re Siskiyou Evergreen, Inc.( ٢٠٠٤
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر َّ
()338
التم�سك باملادة �" 39إذا كان عدم املطابقة يتع َّلق ب�أمور كان يعلم بها
التزام امل�شرتي بتوجيه �إخطار مبوجب املادة  )2( 39يخ�ضع �أي�ض ًا للمادة  ،40التي متنع البائع من ُّ
�أو كان ال ميكن �أن يجهلها ومل ُيخرب بها امل�شرتي".
()339ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩٩حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا� ،إ�سبانيا� ٨ ،شباط/فرباير .]٢٠٠٧
()340انظر ،مثالً ،حمكمة اال�ستئناف يف روان ،فرن�سا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،(Société Agrico v. Société SIAC( ٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
(تقرر � َّأن ا�شرتاطات املادة  40مل ت�ستوف ،ا�ستناد ًا �إىل
العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أكدتها ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٨حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب ِّ ]٢٠٠٨
وقائع الق�ضية) .انظر عموم ًا النبذة ب�ش�أن املادة .40
()341انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1133املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا� ١٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،)Cortem SpA v. Controlmatic Pty. Ltd.( ]٢٠١٠متاحة �أي�ض ًا يف
الإنرتنت على العنوانwww.austlii.edu.au :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٦حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٨ ،ني�سان�/أبريل Société Bati-Seul v. Société Ceramiche Marca( ]٢٠٠٩
 ،)Coronaترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا� ،إ�سرائيل� ١٧ ،آذار/مار�س Pamesa Cerámica v. Yisrael( ٢٠٠٩
 ،)Mendelson Ltd.متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٨املحكمة العليا ،النم�سا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٧ترجمة
(تقرر �أنه ال توجد "فجوة" يف املادة  )2( 39ب�ش�أن معاملة العيوب الكامنة)؛ حمكمة اال�ستئناف يف روان،
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانِّ www.cisg.law.pace.edu :
فرن�سا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا٢٠ ،
كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ماربورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ،١٩٩٥
يونيلك�س (ت�ستظهر باملادة  )2( 39لتحرم امل�شرتي من � ِّأي �سبيل انت�صاف �إزاء عيب مزعوم يف املطابقة).
()342
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٧انظر َّ
()343ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٨انظر املحكمة العليا ،النم�سا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٤حمكمة منطقة �إرفورت،
(انظر
]
٢٠٠٧
أبريل
�
ني�سان/
٢٧
�سوي�سرا،
فاليه،
كانتون
حمكمة
[
٩٣٤
رقم
()344ق�ضية كالوت
َّ
املوجه من امل�شرتي مل
تقرر يف هاتني الق�ضيتني �أنه ،مبا � َّأن الإخطار َّ
�أملانيا ٢٩ ،متوز/يوليه ]١٩٩٨؛ حمكمة منطقة ماربورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٥يونيلك�سَّ .
يكن حم َّدد ًا مبا يكفي للوفاء ب�أحكام املادة  ،)1( 39ف� َّإن فرتة ال�سنتني املن�صو�ص عليها يف املادة  )2( 39انق�ضت قبل توجيه �إخطار �صحيح .ويبدو � َّأن � ًّأيا من املحكمتني مل تنظر
املوجه من امل�شرتي رمبا كان كافي ًا للوفاء ب�أحكام املادة  )2( 39رغم �أنه مل ميتثل ل�شرط التحديد املن�صو�ص عليه يف املادة .)1( 39
يف �إمكانية � َّأن الإخطار َّ
()345ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩٨حمكمة مقاطعة خريونا� ،إ�سبانيا ٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]٢٠٠٦
()346املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٨ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :اختار قرار �سابق متديد فرتة
التقادم الوطنية �إىل �سنتني يف مثل هذه احلاالت .ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٩حمكمة العدل ،جنيف� ،سوي�سرا ١٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]١٩٩٧
()347حمكمة ابتدائية ذات ع�ضو واحد يف الري�سا ،اليونان( ٢٠٠٥ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٥/١٦٥حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار.
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٧٩املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٢انظر َّ
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()348ق�ضية كالوت رقم [ 1507حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا 6 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]2013؛ حمكمة اال�ستئناف يف روان ،فرن�سا� 26 ،أيلول�/سبتمرب ،2013
متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-france.org :؛ حمكمة اال�ستئناف يف ليون ،فرن�سا 22 ،حزيران/يونيه �( 2010إ�ساءة تطبيق القانون ال�سوي�سري على
فرتات التقادم) ،وعند اال�ستئناف :حمكمة النق�ض ،فرن�سا� 13 ،شباط/فرباير  ،2013متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-france.org :تنتقد حمكمة اال�ستئناف لعدم
ين�ص عليها القانون ال�سوي�سري تتعار�ض مع املفهوم الفرن�سي لل�سيا�سة العامة الدولية من حيث �إنها متنع تاجر التجزئة يف
ا�ستجابتها ال�ستنتاجات امل َّدعي ب� َّأن فرتة التقادم التي ُّ
احلالة املعنية من الت�صرف لإنفاذ �ضمان؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٨ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٧حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ٣ ،شباط/فرباير ]٢٠٠٩؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كنتكي ال�شرقية ،الواليات املتحدة� ١٨ ،آذار/مار�س 2008
( ،)Sky Cast, Inc. v. Global Direct Distributions, LLCمتاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٧ ،أيار/مايو
 ،)Noma B.V.B.A. v. Misa Sud Refrigerazione S.p.A.( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٨٧٩
الن�ص الكامل للقرار؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٢حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ١٣ ،أيلول/
[املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٢انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ])٧٦٦٠؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٠٠
�سبتمرب ( ]١٩٩٥انظر َّ
[هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم .])٧٥٦٥
()349لالطِّ الع على قرار يبينِّ �أنه يجوز للطرفني �أن ي َّتفقا على اخلروج عن املادة  ،)2( 39انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٨املحكمة العليا ،النم�سا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()350ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم .])٧٦٦٠
()351ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٠هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم .])٧٥٦٥
()352
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
()353ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٠هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم .])٧٥٦٥
()354ق�ضية كالوت رقم [ 1129املحكمة االبتدائية يف ال الغونا� ،إ�سبانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]٢٠٠٧
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 40
يتم�سك ب�أحكام املادتني  38و� 39إذا كان العيب يف املطابقة يتع َّلق ب�أمور كان يعلم
لي�س من ِّ
حق البائع �أن َّ
بها �أو كان ال ميكن �أن يجهلها ومل ُيخرب بها امل�شرتي.

نظرة جمملة
 -1تعفي املادة  40امل�شرتي من عواقب عدم الوفاء ب�شروط املادة 38
(التي حتكم التزام امل�شرتي بفح�ص الب�ضائع امل�س َّلمة) واملادة ( 39التي
حتكم واجب امل�شرتي �إخطار البائع بعدم مطابقة الب�ضائع امل�س َّلمة) .وال
تن�ص عليه املادة � 40إ َّال �إذا كان عدم وفاء امل�شرتي
يتاح هذا الإعفاء الذي ُّ
بالتزاماته اخلا�صة بفح�ص الب�ضائع و�/أو توجيه الإخطار يتع َّلق ب�أمور
كان يعلم بها البائع �أو "كان ال ميكن �أن يجهلها" و"مل ُيخرب بها امل�شرتي".

املادة  40بوجه عام
 -2يف قرار حتكيمي يتناول املادة  40با�ستفا�ضة ،ي�ؤ ِّكد فريق التحكيم
ين�ص �صراحة على مبد�أ من مبادئ التجارة العادلة
� َّأن هذا احلكم الوارد ُّ
وارد يف القوانني الوطنية للعديد من البلدان وي�شكِّل �أ�سا�س ًا للعديد من
�صمام �أمان"
الأحكام الأخرى يف اتفاقية البيع؛ و� َّأن املادة  40ت�شكِّل " َّ
للحفاظ على �سبل االنت�صاف املتاحة للم�شرتي ملعاجلة عدم املطابقة يف
حق احلماية �إزاء املطالبات ب�سبل
احلاالت التي يفقد فيها البائع نف�سه َّ
االنت�صاف هذه الذي متنحه له الأحكام املتعلِّقة بواجب امل�شرتي �أن يقوم
بالفح�ص والإخطار يف الوقت املنا�سب؛ و� َّأن تطبيق املادة " 40يرت َّتب
عليه �إ�ضعاف كبري ملوقف البائع ،الذي يفقد دفوعه املطلقة التي ت�ستند
ن�سبيا يف كثري من الأحيان ،لقيام امل�شرتي
�إىل حدود زمنية ،ق�صرية ًّ
ويواجه البائع بد ًال من
املطابقة،
بعدم
إخطار
بفح�ص الب�ضائع وتوجيه ال
َ
ذلك بخطر ا ِّدعاءات ال متنعها �سوى ...قواعد التقادم العامة "...؛ و� َّأن
املادة  40ينبغي ق�صرها على "الظروف اخلا�صة" ،لكي ال ت�صبح احلماية
()1
التي تتيحها احلدود الزمنية لتقدمي اال ِّدعاءات حماية "وهمية".
ويت�ضمن القرار التحكيمي نف�سه ر�أي ًا خمالف ًا مفاده � َّأن تطبيق املادة 40
َّ
()2
يقيد �أكرث من ذلك ليقت�صر على "الظروف اال�ستثنائية".
ينبغي �أن َّ
وثمة قرار �آخر يناق�ش املادة  40من اتفاقية البيع مناق�شة مطولة
-3
َّ
—رغم � َّأن القانون املنطبق كان اتفاقية الهاي للبيوع لعام ( 1964القانون
ويحدد �أ�سا�سني منطقيني لهذا احلكمَّ � )1( :أن
املوحد للبيوع الدولية)— ِّ
َّ
النية من جانب البائع ،املتمثِّل يف �إخفاء
احلكم ير ِّكز على حاالت �سوء َّ
العيوب التي كان يعلمها �أو كان ال ميكن �أن يجهلها؛ (َّ � )2أن املادة  40من
اتفاقية البيع تر ِّكز على احلاالت التي ال يحتاج فيها البائع �إىل �إخطار
بعدم املطابقة لأنه كان يعلم بالفعل (�أو كان ال ميكن �أن يجهل) عدم
يتنب�أ ب� َّأن امل�شرتي �سيتق َّدم مبطالبة حتى
املطابقة ،ولذلك كان
ميكنه �أن َّ
()3
من دون توجيه �إخطار .وي�شري هذا القرار �أي�ض ًا �إىل � َّأن املادة  40ت�ستند
ا�ستثناء من القواعد الواردة يف
�إىل مبد�أ "الإغالق"؛ و� َّأن املادة ت�شكِّل
ً
�ضيق ًا
تف�سرا تف�سري ًا ِّ
املادتني  38و 39من اتفاقية البيع ،اللتني ينبغي �أن َّ

و�أن ُتق�صرا على "احلاالت اال�ستثنائية" )4(.وي�شري القرار �أي�ض ًا �إىل � َّأن
�سوء َّنية امل�شرتي املتمثِّل يف عدم توجيه �إخطار �إىل البائع بعدم املطابقة
يقدم امل�شرتي مطالبته ينبغي النظر فيه واملوازنة بينه وبني �سوء
�إىل �أن ِّ
َّنية البائع املتمثِّل يف عدم الك�شف عن عدم املطابقة ،و�أنه يف احلاالت
()5
يرجح هذا النظر عدم تطبيق املادة .40
املتقاربة �أو الغام�ضة ميكن �أن ِّ
تطبق تطبيق ًا م�ستق ًّال على كل
 -4واع ُترب �أي�ض ًا � َّأن املادة  40يجب �أن َّ
حالة على حدة من حاالت عدم املطابقة التي ي َّدعيها امل�شرتي .فيمكن �أن
يمُ نع البائع مبوجب املادة  40من التعويل على املادتني  38و 39فيما يتع َّلق
يقدم دفوعه على �أ�سا�س
ب�إحدى حاالت عدم املطابقة ولكن ُي�سمح له ب�أن ِّ
()6
املادتني  38و 39فيما يتع َّلق بحالة خمتلفة من حاالت عدم املطابقة.

نطاق املادة  40ومفعولها
 -5يف عدد من القرارات ،ا�س ُتظهر باملادة  40بنجاح ملنع البائع
من التعويل على عدم امتثال امل�شرتي للمادة  38و�/أو املادة 39؛( )7ويف
تذرع امل�شرتي باملادة  )8(.40ورئي �أي�ض ًا � َّأن املادة 40
حاالت �أخرى� ،أخفق ُّ
تنطبق على الأحكام التعاقدية اخلا�صة بالفح�ص والإخطار التي ُي َّتفق
عليها خروج ًا عن �أحكام املادتني  38و� – 39أي �أنها ُتعفي امل�شرتي الذي
مل يلتزم ب�شرط وارد يف العقد ينظِّ م فح�ص الب�ضائع �أو ببند وارد يف
العقد ي�شرتط الإخطار بعدم املطابقة )9(.وبد ًال من ذلك ،افترُ ِ �ض،
حتى و�إن مل تكن املادة  40منطبقة انطباق ًا مبا�شر ًا على هذه الأحكام
التعاقدية املتعلِّقة بالفح�ص والإخطارَّ � ،أن املبد�أ الوارد يف املادة  40من
�ش�أنه �أن ينطبق انطباق ًا غري مبا�شر مبقت�ضى املادة  )2( 7من اتفاقية
ل�سد هذه الفجوة يف االتفاقية )10(.كما خل�صت �إحدى املحاكم
البيع ِّ
املج�سد يف املادة  40مينع البائع الذي قام عن علم
العام
�
أ
املبد
�إىل � َّأن
َّ
وعلى �سبيل االحتيال ب�إعطاء بيانات خاطئة عن عدد الكيلومرتات التي
ال�سيارة من الإفالت من امل�س�ؤولية
�سيارة م�ستعملة وعن عمر َّ
اجتازتها َّ
مبقت�ضى املادة  ،)3( 35التي هي حكم يحمي البائع من امل�س�ؤولية عن
عدم املطابقة الذي كان امل�شرتي على علم به� ،أو كان ال ميكن �أن يجهله،
()11
يف وقت �إبرام العقد.

ا�شرتاط علم البائع بالوقائع
املتعلِّقة بعدم املطابقة
�أو عدم �إمكانية جهله
بها -نظرة جمملة
 -6تنطبق املادة  40فيما يت�صل بعدم املطابقة املتعلِّق "ب�أمور كان
[البائع] يعلم بها �أو كان ال ميكن �أن يجهلها" .و ُن ِظر يف �سياق قرارات
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مطو ًال يف قرار حتكيمي
عديدة يف طبيعة �شرط علم البائع .فقد نوق�شت َّ
�أ�شارت غالبية املح َّكمني فيه �إىل � َّأن م�ستوى العلم الذي يقت�ضي احلكم
وجوده لدى البائع غري وا�ضح ،و�إن كانت املادة  40ت�ستوجب ،لكي ال ت�صبح
جمرد معرفة
احلماية التي تو ِّفرها املادة  39حماية وهمية ،وجود �أكرث من َّ
عامة ب� َّأن الب�ضائع التي �صنعها البائع "لي�ست بالنوعية الف�ضلى �أو لي�ست
()12
متام ًا على النحو املطلوب".
وين�ص القرار على وجود "توافق عام على
ُّ
�سوء
وحاالت
� َّأن ق�ضايا االحتيال
النية املماثلة" تفي ب�شروط املادة ،40
َّ
ت�سبب عدم
وعلى � َّأن املعرفة الواجبة تعترب موجودة �
()13إذا كانت الوقائع التي ِّ
املطابقة "ظاهرة وي�سهل اكت�شافها" .وفيما يتع َّلق باحلاالت التي ال
يكون فيها البائع على علم فعلي بعدم املطابقة ،ي�شري قرار التحكيم �إىل
وجود انق�سام يف الر�أي بني من ي�ؤ ِّكدون � َّأن �شروط املادة ُ 40ت�ستوفى �إذا
كان مر ُّد جهل البائع �إىل "�إهمال ج�سيم �أو حتى عادي" ومن ي�شرتطون
متعمد" )14(.وباملثل ،ذكرت
�شيئ ًا �أكرث من ذلك ،يقارب وجود "�إهمال َّ
هيئة التحكيم � َّأن هناك انق�سام ًا بني من يرون �أنه لي�س على البائع التزام
بتق�صي العيوب املحتملة يف املطابقة ومن ي�ؤ ِّكدون � َّأن البائع يجب �أال
"يتجاهل القرائن" و�أنه قد يكون من واجبه فح�ص الب�ضائع "يف حاالت
معينة" بحث ًا عن عدم املطابقة )15(.وخل�صت غالبية �أع�ضاء هيئة التحكيم
َّ
�إىل � َّأن م�ستوى علم البائع بعدم املطابقة الالزم لإعمال املادة  40هو
"التجاهل عن �إدراك وقائع ظاهرة ذات �صلة وا�ضحة بعدم املطابقة".
ووافق حم َّكم خمالف لهم على هذا املعيار ،ولكنه ر�أى �أنه ي�ستوجب درجة
من "اال�ستحقاق الذاتي للوم" من جانب البائع �أعلى من الدرجة التي َّمت
()16
�إثباتها يف الق�ضية.
 -7وي�شري قرار �آخر ،يحتوي على مناق�شة م�ستفي�ضة للمادة  40من
اتفاقية البيع (رغم � َّأن القانون املنطبق يف هذه الق�ضية كان اتفاقية
املوحد للبيع الدويل للب�ضائع))� ،إىل
الهاي للبيوع لعام ( 1964القانون َّ
� َّأن هذا احلكم ينطبق عندما ي�شكِّل علم البائع للعيب� ،أو جهله بعيب مل
يكن ممكن ًا �أ َّال يعلمه� ،سوء َّنية؛ و� َّأن "العلم العام للبائع ب� َّأن بع�ض منتجاته
لي�ست من �أف�ضل نوعية" ال يفي مبعيار "كان ال ميكن �أن يجهلها"؛ و�أنه
للوفاء بـ "معيار كان ال ميكن �أن يجهلها" ،يجب �أن يكون جهل البائع لعدم
املطابقة قد ن�ش�أ "على الأقل من �إهمال ي�شكِّل خمالفة للحر�ص املتعارف
عليه يف التجارة "،ورمبا من "�إهمال ج�سيم� "،أو "�إهمال �أكرث من ج�سيم"
("يكاد �أن يكون احتيا ًال")� ،أو حتى "�إدراك بحكم الواقع )17(".و�أ�شارت
قرارات �أخرى �إىل � َّأن �شروط املادة ُ 40ت�ستوفى �إذا كان جهل البائع بعدم
املطابقة راجع ًا �إىل �إهمال ج�سيم )18(.وت�ؤ ِّكد بع�ض القرارات � َّأن املادة 40
ت�شرتط � َّأن البائع كان يعلم (�أو كان ال ميكن �أن يجهل) لي�س فقط الوقائع
التي ن�ش�أ منها عدم املطابقة بل �أي�ض ًا الوقائع التي جعلت الب�ضائع غري
()19
مطابقة.

ا�شرتاط علم البائع بالوقائع
املتعلِّقة بعدم املطابقة
�أو عدم �إمكانية جهله
بها :عبء الإثبات
يتحمل عبء �إثبات � َّأن البائع
�  -8أ�شارت ع َّدة قرارات �إىل � َّأن امل�شرتي َّ
كان يعلم عدم املطابقة �أو كان ال ميكن �أن يجهله )20(.غري � َّأن بع�ض القرارات
الحظت � َّأن عبارة "كان ال ميكن �أن يجهلها" الواردة يف املادة  40تقلِّ�ص عبء
الإثبات املرتبط ب�إثبات معرفة البائع الفعلية بعدم املطابقة )21(.و�أ َّكدت
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�إحدى هيئات التحكيم � َّأن نتيجة هذه العبارة هي نقل عبء الإثبات�" :إذا
كانت الأد َّلة [املق َّدمة من امل�شرتي] والوقائع التي ال يوجد طعن فيها ُتثبت
� َّأن الأرجح هو � َّأن البائع يدرك الوقائع املتعلِّقة بعدم املطابقة ،فيجب �أن
يكون على البائع �أن يثبت �أنه مل ي�صل �إىل حالة العلم امل�شرتطة" )22(.و�أعلن
قرار �آخر � َّأن عبء �إثبات ما �إذا كان البائع يعلم �أو كان ال ميكن �أن يجهل
عدم املطابقة  -وهو عبء يقع عادة على عاتق امل�شرتي ل َّأن املادة  40ت�شكِّل
ا�ستثناء من قاعدة ،وامل�شرتي ي�ستظهر بهذا اال�ستثناء  -ميكن �أن ُينقل �إىل
البائع ا�ستناد ًا � َّإما �إىل طبيعة عدم املطابقة (�أي �إذا كانت خمالفة الب�ضائع
ل�شروط العقد وا�ضحة ونتج عدم املطابقة من وقائع موجودة يف جمال
�سيطرة البائع)� ،أو ا�ستناد ًا �إىل مبد�أ "قرب الدليل" )"،("Beweisnähe
بغية حتا�شي �صعوبات الإثبات غري املعقولة حيث يكون وا�ضح ًا � َّأن لدى البائع
()23
�إمكانية و�صول �أكرب �إىل الأد َّلة مقارنة بامل�شرتي.
وطبقت املحكمة هذه
َّ
املبادئ فخل�صت �إىل �أنه ،مبا � َّأن نوع عدم املطابقة قيد النظر (م�سحوق فلفل
م�شععة) كان من ال�صعب ك�شفه،
م�شعع حيث كان العقد ي�شرتط ب�ضائع غري َّ
َّ
تربر نقل عبء الإثبات �إىل البائع؛ ولكن مبد�أ
ف� َّإن طبيعة عدم املطابقة ال ِّ
قرب الدليل يتط َّلب �أن يثبت البائع � َّأن جهله بعدم املطابقة مل يكن راجع ًا
�إىل �إهمال ج�سيم من جانبه� ،شريطة �أن يثبت امل�شرتي � َّأن الت�شعيع حدث يف
()24
مرافق البائع �أو مرافق مو ِّرد البائع.

ا�شرتاط علم البائع بالوقائع
املتعلِّقة بعدم املطابقة
�أو عدم �إمكانية جهله
بها :التطبيق (الأد َّلة)
 -9على الرغم من �صعوبة تقدمي �أد َّلة كافية على � َّأن البائع كان يعلم
عدم املطابقة �أو كان هناك ما يجعله يعلم عدم املطابقة ،فقد جنح
حتمل عبء الإثبات يف ع َّدة حاالت .فعلى �سبيل املثال ،يكون
م�شرتون يف ُّ
امللوث بالديوك�سني (من �أجل اال�ستخدام يف �إنتاج البطاط�س
بائع الرمل َّ
املقلية) الذي كان يعلم من واقع فحو�ص ر�سمية �سابقة � َّأن الرمل يف منجمه
يحذر
ملوث بالديوك�سني على علم بعدم املطابقة �إذا �س َّلم الرمل ومل ِّ
َّ
()25
امل�شرتي ،وبخا�صة �إذا مل يكن البائع يعلم اال�ستعمال املح َّدد للب�ضائع.
وعندما ذهب البائع حتى الإقرار ب�أنه يعلم بالعيب ،اعتربت �إحدى
املحاكم،
ظاهرياَّ � ،أن ال�شرط الوارد يف املادة  40قد ا�ستوفي )26(.وحتى
ًّ
دون مثل هذا الإقرار ،جنح م�شرت يف �إثبات عن�صر العلم حيث كان البائع،
لدى �صنعه قطعة مع َّقدة من �آالت �صناعية (مكب�س ق�ضبان حديدية) ،قد
أ�سا�سيا من مك ِّونات ال�سالمة (لوحة قفل) بقطعة مل ي�سبق
ا�ستبدل مك ِّون ًا � ًّ
له �أن ا�ستخدمها يف مثل هذا اال�ستخدام ،حيث � َّإن قيام البائع بحفر ثقوب
جتريبية عديدة غري م�ستعملة لتثبيت لوحة القفل البديلة على املكب�س
�أثبت �أنه كان يعلم �أنه كان يرجتل با�ستخدام قطعة لي�ست منا�سبة متاماً،
و�أنه كان يدرك � َّأن التثبيت ال�سليم للقطعة البديلة �أمر حا�سم الأهمية،
ومع ذلك مل يحاول قط �أن يت�أ َّكد مما �إذا كان امل�شرتي قد ر َّكب اللوحة
بطريقة �سليمة؛ ونتيجة لذلك ،خل�صت الأغلبية �إىل � َّأن البائع "جتاهل
عن �إدراك وقائع ظاهرة ذات �صلة وا�ضحة بعدم املطابقة" ،و� َّأن املادة
()27
 40تعذر امل�شرتي عن عدم �إر�سال �إخطار بالعيب يف الوقت املنا�سب.
ون�صه "كان
كما �أ�شارت هيئة التحكيم �إىل � َّأن ال�شرط الوارد يف املادة ُّ ،40
يعلم بها �أو كان ال ميكن �أن يجهلها"ُ ،ي�ستوفى حيث يكون عدم مطابقة
ب�ضائع مماثلة �أو م�شابهة قد �أ َّدى �سابق ًا �إىل حوادث �أُبلغ بها البائع �أو
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

()28
ن�ص
"الفرع املخت�ص" التابع لعمله ال�صناعي .وب�ش�أن هذه النقطةَّ ،
قرار �آخر على �أنه ،حيث ي�سعى م�شرت �إىل الوفاء مبعيار املادة  4من خالل
�أد َّلة على � َّأن منتجات البائع ثبت �أو ا ُّدعي يف �صفقات �أخرى �أنها معيبة،
"يجب �أن يثبت امل�شرتي على الأقل � َّأن البائع اكت�شف يف املا�ضي عيوب ًا من
النوع املزعوم  ،...يف نف�س نوع املنتجات ،وبحيث كان ينبغي �أن ي�ؤ ِّدي ذلك
االكت�شاف �إىل قلق حقيقي"؛ و�أنه "عندما نتح َّدث عن �صانع ي�صنع كميات
كبرية من املنتجات ،ميكن �أن ُيح�صر العلم يف خط �إنتاج معينَّ �أو �شحنة
معينة )29(".وي�شري نف�س القرار �إىل �أنه ،لال�ستظهار باملادة  ،40يجب �أن
َّ
�سيقدم مطالبة
أن
�
ينبغي
كان
البائع
أن
�
امل�شرتي
ثبت
ُي
َّ
يتنب�أ ب� َّأن امل�شرتي ِّ
َّ
()30
ب�سبب عدم املطابقة.
 -10وتعرتف بع�ض النظم القانونية ،مثل النظامني الفرن�سي والبلجيكي،
باملبد�أ الذي مفاده � َّأن على البائع �أن يكون على علم بعدم مطابقة الب�ضائع
املبيعة .وال ينطبق ذلك االفرتا�ض �ضمن �إطار املادة  )31(.40فقد رئي � َّأن
البائع "كان ال ميكن �أن يجهل" � َّأن النبيذ الذي باعه كان خم َّفف ًا باملاء ،ل َّأن
عدم املطابقة نتج من عمل متعمد )32(،و� َّأن البائعني الذين �شحنوا ب�ضائع
غري الب�ضائع التي طلبها م�شرتو ب�ضائعهم كانوا بال�ضرورة يعلمون عدم
املطابقة )33(.كما خل�صت حمكمة من عدم متابعة تقرير خبري �إىل � َّأن
نتائج االختبارات والتجارب مل تكن م�ؤاتية و� َّأن امل�ص ِّنع كان على علم ،عند
ت�سليم الب�ضائع ،بكونها غري مطابقة )34(.وقيل �أي�ض ًا �إنه ميكن افرتا�ض
الإهمال اجل�سيم من جانب البائع �إذا كانت الب�ضائع خمتلف ًة اختالف ًا
ظاهر ًا عن ال�شروط الواردة يف العقد وكان عدم املطابقة ناجت ًا من وقائع
موجودة يف جمال �سيطرة البائع )35(.وحيث كان البائع يعلم � َّأن امل�شرتي
ا�شرتى �أبواب ًا وع�ضادات �أبواب من �أجل ت�سليمها يف جمموعات مزدوجة
لزبائنه ،رئي � َّأن البائع كان يعلم بال�ضرورة عدم املطابقة عندما �س َّلم 176
من ع�ضادات الأبواب ولكن  22باب ًا فقط )36(.ورئي �أي�ض ًا � َّأن �شروط
ن�صت املوا�صفات التقنية اخلا�صة بالب�ضائع
املادة  40ا�ستوفيت حيث َّ
والواردة يف العقد على م�ستوى �أق�صى "متو�سط" للم�ؤ�شر املعينَّ  ،وكانت
�شهادة النوعية ال�صادرة ب�ش�أن الب�ضائع التي �س َّلمها البائع فع ًال تتجاوز
ذلك امل�ستوى كثرياً )37(.ورئي �أنه ،حيث مل يو ِّفر البائع �شهادة نوعية ومل
يفح�ص مركبة برمائية فح�ص ًا كافي ًا للت�أ ُّكد من �أنها ميكن ا�ستخدامها يف
املاء ،ثبت � َّأن البائع كان يعلم �أو كان ال ميكن �أن يجهل � َّأن املركبة مل يكن
ممكن ًا ا�ستخدامها يف املاء ،و� َّأن �شروط املادة  40ا�ستوفيت )38(.ويف قرار
�آخر ،وا�صلت املحكمة الإجراءات لكي تتيح للم�شرتي �أن يثبت � َّأن البائع
كان يعلم �أو كان ال ميكن �أن يجهل � َّأن الأجبان التي باعها كانت موبوءة
�سيتحمل عبء الإثبات الواقع على
بالريقات ،وقالت املحكمة � َّإن امل�شرتي
َّ
عاتقه ب� َّأن الريقات كانت موجودة عندما َّمت جتميد الأجبان قبل �شحنها.
()39
م�شعع ولكن
وحيث كان العقد ي�شرتط �أن يكون م�سحوق الفلفل غري َّ
قررت املحكمة �أنه ،ا�ستناد ًا �إىل مبد�أ "قرب
البائع �س َّلم م�سحوق ًا َّ
م�شععاًَّ ،
الدليل" ،و�إذا �أثبت امل�شرتي � َّأن الت�شعيع حدث يف مرافق البائع �أو مرافق
مو ِّرد البائع ،يقع على البائع عبء �إثبات � َّأن عدم معرفته بعدم املطابقة مل
()40
يكن راجع ًا �إىل �إهمال ج�سيم.
 -11غري �أنه يف ع َّدة قرارات �أخرى خل�صت املحكمة �إىل � َّأن ال�شرط
الوارد يف املادة  40ب�ش�أن علم البائع بعدم املطابقة مل ُي َ
�ستوف بعد .وكان
يقدم امل�شرتي � َّأي دليل على � َّأن البائع كان يعلم
هذا هو احلال حيث مل ِّ
()41
عدم املطابقة �أو كان ال ميكن �أن يجهله .وحيث باع البائع منتج ًا
قيا�سيا منا�سب ًا لال�ستخدام يف املعدات الع�صرية ،ولكن تعطَّ ل املنتج
ًّ

			

عندما قام امل�شرتي بتجهيزه يف ماكينات قدمية قدم ًا غري عادي ،ر�أت
املحكمة � َّأن امل�شرتي مل ُيثبت � َّأن البائع كان يعلم امل�شكلة �أو كان ال ميكن
�أن يجهلها ،ل َّأن امل�شرتي مل يبلِّغ البائع ب�أنه يعتزم ا�ستخدام معدات جتهيز
متقادمة )42(.وت�ؤ ِّكد قرارات �أخرى � َّأن قيام امل�شرتي ببيع الب�ضائع لزبائنه
يوحي ب� َّأن العيوب امل�شتكى منها مل تكن وا�ضحة ،و� َّأن امل�شرتي مل يثبت من
َّثم � َّأن البائع كان ال ميكن �أن يجهل عدم املطابقة )43(.ور�أت حمكمة �أخرى
�أنه على الرغم من � َّأن بع�ض قوالب �إطارات ال�صور التي و َّفرها البائع
كانت غري مطابقة ،ف�إنه مل يكن وا�ضح ًا ما �إذا كان عددها يتجاوز املدى
حتمله يف التجارة ،وال توجد �أد َّلة كافية
العادي للقوالب املعيبة الذي ُّ
يتم ُّ
()44
ال�ستنتاج � َّأن البائع كان يعلم العيوب �أو كان ينبغي �أن يعلمها .ورف�ض
حجة امل�شرتي ب� َّأن طبيعة وحجم العيوب يف
قرار �آخر من هيئة حتكيم َّ
الب�ضائع واالجراءات التي ا َّتخذها البائع لتفتي�ش �إنتاجه ُتثبت � َّأن �شروط
املادة  40املتعلِّقة بعلم البائع بعدم املطابقة ا�ستوفيت )45(.وباملثل ،رئي � َّأن
حد ذاتهَّ � ،أن البائع كان يعلم
وجود ري�ش يف حلم ديك رومي ال ُيثبت ،يف ِّ
عدم املطابقة املذكور� ،أو �أنه كان ال يعلمه ب�سبب الإهمال اجل�سيم فح�سب،
ومن َّثم ف� َّإن الربهان على عدم املطابقة املذكور ال ُيثبت ا�ستيفاء �شروط
()46
انطباق املادة .40
 -12ورئي � َّأن الربهان على � َّأن بطاط�س ُزرعت يف �أر�ض كانت موبوءة
يف املا�ضي ب�أحد �أمرا�ض البطاط�س ال يكفي لإثبات � َّأن البائع كان يعلم �أو
كان ال ميكن �أن يجهل � َّأن البطاط�س موبوءة باملر�ض ،وخ�صو�ص ًا على �ضوء
كون الزارع مل ُي َ
حظر عليه �إنتاج البطاط�س يف تلك الأر�ض و� َّأن البطاط�س
التي �س َّلمها البائع َّمت تفتي�شها و�إ�صدار �شهادة ب�أنها خالية من الأمرا�ض
يف وقت الت�سليم )47(.و�أُ ِّكد � َّأن �شهادة ال�شهود على � َّأن البائع كان يعلم � َّأن
منتجاته ثبت � َّأن بها ع َّدة عيوب يف �صفقات �أخرى ال تكفي لإثبات � َّأن
البائع كان يعلم �أو كان ال ميكن �أن يجهل العيب يف املطابقة الذي ي َّدعيه
امل�شرتي ،ل َّأن تلك ال�شهادة ال ُتثبت �أن "البائع اكت�شف يف املا�ضي عيوب ًا
ت�سبب
من النوع امل َّدعى  ،...يف نف�س نوع املنتجات ،وبحيث كان ينبغي �أن ِّ
حقيقيا" ،ف�إثبات "�إدراك عام لوجود ‘م�شاكل’ اك ُت�شفت يف املا�ضي
قلق ًا
ًّ
()48
عاء ب� َّأن
د
ا
أن
�
رئي
ذلك،
على
وعالوة
"
.40
املادة
ب�شروط
يفي
ال
...
َّ ِّ ً
يحذر امل�شرتي من تغيري يف موا�صفات املنتجات يتط َّلب تغيري ًا
البائع مل ِّ
يف �إجراءات الرتكيب ال ي�شكِّل ا ِّدعاء يف �إطار املادة  40ب� َّأن البائع كان
()49
احتج م�شرت ب� َّأن
يعلم عدم املطابقة �أو كان ال ميكن �أن يجهله .وحيث َّ
البائع كان ينبغي �أن ُيبلِّغ امل�شرتي ب� َّأن �ألواح الدفيئات التي ُر ِّكبت "بطريقة
غري ر�أ�سية" لن ت�ؤ ِّدي وظيفتها بطريقة �صحيحة ،ر�أت حمكمة � َّأن املادة 40
ال تنطبق ،لأنه "مل ُيث َبت � َّأن [البائع] كان يعلم � َّأن [امل�شرتي] �سي�ستخدم
()50
الألواح بطريقة غري ر�أ�سية".

ا�شرتاط علم البائع بالوقائع
املتعلِّقة بعدم املطابقة
�أو عدم �إمكانية جهله بها:
الوقت الذي يح َّدد علم البائع اعتبارا منه
تن�ص املادة  40على الوقت الذي يح َّدد اعتبار ًا منه ما �إذا
 -13ال ُّ
كان البائع يعلم �أو كان ال ميكن �أن يجهل وجود عيب يف املطابقة .وقد
�أ�شارت ع َّدة قرارات �إىل �أنه ينبغي �إجراء هذا التحديد اعتبار ًا من وقت
()51
الت�سليم.

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

ك�شف البائع عن عدم املطابقة
تن�ص املادة  40على � َّأن الإن�صاف الذي تو ِّفره للم�شرتي الذي مل
ُّ -14
ميتثل اللتزاماته مبوجب املادة  38و�/أو املادة  39ال ينطبق �إذا كان البائع
قد ك�شف للم�شرتي عن عدم املطابقة .وقد نوق�ش يف عدد قليل فقط من
القرارات التزام البائع مبوجب املادة  40ب�أن يك�شف عن عيوب املطابقة
املعروفة له حتت طائلة فقدان احلماية املتاحة له مبوجب املادتني 38
أقل منها .ويف �أحد �إجراءات التحكيم� ،أ َّكد
و )52(،39وطُ ِّبق فع ًال يف عدد � ٍّ
ر�أي الأغلبية � َّأن "الك�شف باملعنى املق�صود يف املادة  40هو �إبالغ امل�شرتي
باملخاطر الناجمة عن عدم املطابقة" )53(.فحيث قام البائع ،لدى �صنعه
�آلة �صناعية مع َّقدة ،با�ستبدال مك ِّون حا�سم الأهمية من مك ِّونات ال�سالمة
(لوحة قفل) بقطعة خمتلفة يلزم تركيبها بعناية لت�ؤ ِّدي وظيفتها بطريقة
�صحيحة ،ر�أت املحكمة � َّأن البائع مل يك�شف عن عدم املطابقة بالقدر
الكافي لأغرا�ض املادة  ،40حيث اقت�صر الك�شف للم�شرتي على اختالف
يف �أرقام القطع التي تظهر على لوحة القفل البديلة ويف كتيب ال�صيانة،
حد ذاته
"وحتى لو كان [البائع] قد �أبلغ [امل�شرتي] بهذا اال�ستبدال يف ِّ
(ومن دون � ِّأي مزيد من املعلومات عن الرتكيب ال�سليم �أو املخاطر التي
ينطوي عليها التغيري� ،إلخ) ملا كان ذلك �سيكفي )54(."...ورئي �أي�ض ًا � َّأن
حملت لل�شحن بح�ضور ممثِّلني للم�شرتي لي�س ك�شف ًا كافي ًا
كون الب�ضائع ِّ
لأغرا�ض املادة  ،40حيث مل يكن عدم مطابقة الب�ضائع ظاهر ًا ب�سهولة
للمراقبني )55(.ومن الناحية الأخرى ،حيث �س َّلم بائ ٌع �ألواح فوالذ ال ي�صد�أ
ذات �أبعاد كان يعلم �أنها تختلف عن الأبعاد املح َّددة يف العقد ،ولكن ُك�شف
عن �أبعاد الألواح امل�س َّلمة يف فاتورة البائع املرفقة بالكمية امل�س َّلمة ،رئي
� َّأن املادة  40ال متنع البائع من التعويل على تخلُّف امل�شرتي عن توجيه
()56
قررت
�إخطار يف الوقت املنا�سب .بيد �أنه يف �إجراءات حتكيم �أخرى َّ
هيئة التحكيم � َّأن البائع ك�شف عن عدم املطابقة بالقدر الكافي ،وبذلك
املعينة التي
منع امل�شرتي من اال�ستظهار باملادة  ،40رغم � َّأن الوقائع َّ
تدعم هذا اال�ستنتاج غري وا�ضحة )57(.وي�شري قرار �آخر �إىل �أنه ،رغم � َّأن
يتحمل عبء �إثبات � َّأن البائع "كان يعلم �أو كان ال ميكن �أن يجهـل"
امل�شرتي َّ
يتحمل
عدم املطابقة باملعنى املق�صود يف املادة  ،40ف� َّإن البائع هو الذي َّ
عبء �إثبات الك�شف الكافي للم�شرتي )58(.ورئي �أي�ض ًا � َّأن "الك�شف يجب �أن
يتم ،على الأكرث ،يف وقت ال يتجاوز الوقت الذي ي�سلِّم فيه البائع الب�ضائع
َّ
للم�شرتي—وال يرت َّتب على الك�شف بعد تلك النقطة الزمنية عدم تطبيق
املادة  )59("،40ورئي يف قرارات �أخرى � َّأن الك�شف يف الوقت الذي َّمت فيه
ت�سليم الب�ضائع يكفي� )60(.إ َّالَّ � أن قرار ًا �آخر ي�شري �إىل � َّأن الك�شف كان يجب
يتم يف الوقت الذي �أُبرم فيه العقد )61(.وي�شري �أحد القرارات �إىل � َّأن
�أن َّ
()62
يتحمل عبء �إثبات الك�شف الكافي.
البائع َّ

خمالفة الأحكام والتنازل
 -15لي�س يف اتفاقية البيع ما ي�ستثني املادة � 40صراحة من �صالحيات
ن�ص من ن�صو�صها [�أي االتفاقية]
الطرفني ،مبقت�ضى املادة " ،6خمالفة ٍّ
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�أو تعديل �آثاره" .غري � َّإن �إحدى هيئات التحكيم خل�صت �إىل �أنه ،بالنظر
�إىل � َّأن املادة  40تعبرِّ عن "مبادئ التعامل العادل" الأ�سا�سية القائمة يف
القوانني الوطنية للعديد من البلدان والتي ي�ستند �إليها العديد من �أحكام
اتفاقية البيع نف�سها ،ف� َّإن � َّأي �شرط �ضمان تعاقدي يخرج عن �أحكام
املواد  35و 38و )63(39يجب �أ َّال ينطوي �ضمن ًا على خمالفة �أحكام
املادة  – 40و�إن كانت الأحكام التي تخا َلف �صراحة ترتبط ارتباط ًا
وثيق ًا باملادة  40وتعمل عموم ًا بالرتادف معها .والواقع � َّأن ر�أي الأغلبية
يوحي ب�أنه ،على الرغم من �أحكام املادة  ،6ف�إنه "حتى و�إن َّمت اخلروج
تخيلها  -ف� َّإن من
�صراحة  -نتيجة جلهود �صياغية ومناق�شات ي�صعب ُّ
امل�شكوك فيه ج ًّدا ما �إذا كانت هذه املخالفة �ستكون �صحيحة �أو قابلة
للإنفاذ مبقت�ضى خمتلف القوانني الوطنية �أو � ِّأي مبادئ عامة للتجارة
الدولية )64(".ومن الناحية الأخرى ،رئي � َّأن امل�شرتي تنازل عن ح ِّقه يف
اال�ستظهار باملادة  40عندما تفاو�ض مع البائع على تخفي�ض لل�سعر على
معينة يف الب�ضائع ولكن مل ي�س َع يف ذلك احلني �إىل
�أ�سا�س وجود عيوب َّ
احل�صول على تخفي�ض يف ال�سعر لقاء عيوب �أخرى كان يعلم وجودها يف
()65
ذلك احلني.

اعتبار املادة  40مبثابة جت�سيد ملبادئ
عامة ت�ستند �إليها اتفاقية البيع
 -16تق�ضي املادة  )2( 7من اتفاقية البيع ب� َّأن امل�سائل الداخلة يف نطاق
ت�سوى "وفق ًا للمبادئ العامة التي �أخذت
االتفاقية ومل تحُ َ�سم()66فيها �صراحة َّ
جت�سد مبد�أً
بها االتفاقية ."...وقد َّبينت قرارات ع َّدة � َّأن املادة ِّ 40
عاما من مبادئ االتفاقية ينطبق لت�سوية امل�سائل التي مل تحُ �سم يف �إطار
ًّ
اتفاقية البيع )67(.ور�أت �إحدى هيئات التحكيم � َّأن "املادة  40هي تعبري عن
مبادئ التجارة العادلة التي ي�ستند �إليها �أي�ض ًا العديد من الأحكام الأخرى
يف اتفاقية البيع ،كما �أنها مبح�ض طبيعتها تدوين ملبد�أ عام )68(".و�أ َّكد
القرار �أنه لذلك ال�سبب ،وحتى �إذا مل تنطبق املادة  40انطباق ًا مبا�شر ًا
على عيب يف املطابقة يف �إطار �شرط �ضمان وارد يف العقد ،ف� َّإن املبد�أ
العام الذي ت�ستند �إليه املادة  40ينطبق انطباق ًا غري مبا�شر على تلك
احلالة من خالل املادة  .)2( 7ويف قرار �آخر ،ا�ستنتجت �إحدى املحاكم
عاما من مبادئ اتفاقية البيع مفاده �أنه حتى امل�شرتي
من املادة  40مبد�أً ًّ
طبقت املحكمة
املهمل ج ًّدا ي�ستح ُّق حماية �أكرب من البائع املحتالَّ ،ثم َّ
هذا املبد�أ لتخل�ص �إىل � َّأن البائع ال ميكنه الإفالت من م�س�ؤوليته يف �إطار
()69
ال�سيارة وعدد
املادة  )3( 35عن �إعطاء بيانات خاطئة عن عمر َّ
الكيلومرتات التي قطعتها ،حتى �إذا مل يكن ممكن ًا �أن يجهل امل�شرتي عدم
()70
املطابقة.
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احلوا�شي
()1
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
()2املرجع نف�سه.
()3
ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان:
املحكمة العليا� ،إ�سرائيل� ١٧ ،آذار/مار�س ٌّ ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd( ٢٠٠٩
 . www.cisg.law.pace.eduقارن ق�ضية حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،(Dat-Schaub International a/s v. Kipco-Damaco N.V.) ٢٠٠٧ترجمة
النية من جانب البائع �أو الإهمال اجل�سيم من جانبه")؛ املحكمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :ت�ستهدف املادة َّ � 40إما �سوء َّ
العليا ،النم�سا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�"( www.cisg.law.pace.edu :سيكون من غري العدالة ومن ال�شكلية غري
ال�ضرورية يف مثل هذه احلاالت �إلزام امل�شرتي ب�إبالغ البائع ب� ِّأي عيوب يف املطابقة �إذا كان هذا الأخري يعلمها بالفعل �أو كان ال ميكن �أن يجهلها ... .وت�سعى [املادة � ]40إىل
يت�صرف ب�سوء َّنية")؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
عدم حماية بائع
َّ
( www.cisg.law.pace.eduت�شري �إىل � َّأن املادة  40تر ِّكز على �سوء َّنية البائع ،الذي يعني "لي�س فقط الغ�ش بل �أي�ض ًا العلم بعدم مطابقة الب�ضائع الراجع �إىل �إهمال ج�سيم� "،إىل
جانب "العن�صر اجلوهري" املتمثِّل يف "عدم الك�شف عن عدم املطابقة")؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شليزفيغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
ت�صرف البائع املعني ب�سوء َّنية")؛ حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٧ ،حزيران/
الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :تنطبق املادة  40من اتفاقية البيع �إذا َّ
النية").
يونيه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :املادة  40من اتفاقية البيع  ...هي تطبيق ملبد�أ ُح�سن َّ
()4
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]1998انظر َّ
()5املرجع نف�سه.
()6
التم�سك
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]1998ت�أخري توجيه الإخطار من جانب امل�شرتي مينعه من ُّ
ب� َّأن لون ووزن اجلاكيتات التي �س َّلمها البائع مل يكونا مطابقني ل�شروط العقد؛ غري � َّأن البائع كان يعلم � َّأن بع�ض اجلاكيتات كانت من طراز خمتلف عن الطراز املح َّدد يف العقد،
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل ،١٩٩٥
ومتنع املادة  40البائع من التعويل على ت�أخري الإخطار فيما يتع َّلق بعدم املطابقة هذا) (انظر َّ
يونيلك�س (اعرتف البائع ب�أنه كان قبل الت�سليم يعلم ب� َّأن الب�ضائع (مالب�س) تعاين من م�شكلة انكما�ش ،ولذلك متنع املادة  40البائع من التعويل على املادتني  38و 39كدفاع �إزاء
ا ِّدعاء امل�شرتي وجود هذا العيب يف املطابقة؛ ولكن امل�شرتي مل ُيثبت � َّأن البائع كان يعلم �أو كان ال ميكن �أن يجهل � َّأن بع�ض البنود كانت ناق�صة من علب الت�سليم ،وميكن للبائع �أن
ي�ستخدم ت�أخري الإخطار كدفاع �إزاء هذا العيب يف املطابقة).
()7
قررت املحكمة �أن املادة  40متنع البائع من التعويل على املادتني  38و�/أو  :39املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  1يف �شنغهاي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
يف الق�ضايا التاليةَّ ،
 ٢٥كانون الأول/دي�سمرب  ،)Shanghai Anlili International Trading Co. Ltd. v. J & P Golden Wings Corp.( ٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،النم�سا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1153املحكمة العليا يف ليوبيليانا� ،سلوفينيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٨حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر (Société ISF v. Société Riv. SARL]( ]٢٠٠٥؛ ق�ضية كالوت رقم ٧٤٧
[املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٣ ،أيار/مايو ]٢٠٠٥؛ املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة �شاندونغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٠ ،أيلول�/سبتمرب (WS China Import GmbH ٢٠٠٤
) ،v. Longkou Guanyuan Food Co.ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٤حمكمة الإفال�س التابعة للواليات
املتحدة ،مقاطعة �أوريغون ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،آذار/مار�س (In re Siskiyou Evergreen, Inc.)] ٢٠٠٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني،
�أملانيا� ٢ ،شباط/فرباير ]٢٠٠٤؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير  ،)J.B. and G.B. v. BV H.V.( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٧املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،شباط/فرباير ]٢٠٠٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٥هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية( ١٩٨٩ ،قرار التحكيم رقم ])٥٧١٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت
قررت املحكمة
رقم [ ١٧٠حمكمة منطقة ترير� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]١٩٩٥؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س .ويف الق�ضية التاليةَّ ،
للبت فيما �إذا كانت املادة  40متنع البائع من التعويل على املادتني  38و :39ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨حمكمة رورموند ،هولندا ١٩ ،كانون الأول/
�أنه يلزم املزيد من الإجراءات ِّ
دي�سمرب .]١٩٩١
()8
قررت املحكمة �أنه مل يثبت الوفاء مبتطلبات تطبيق املادة  :40ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٨حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب (Société ٢٠٠٨
يف الق�ضايا التاليةَّ ،
) ،]Industrielle et Agricole du Pays de Caux (SIAC) v. Agrico Cooperatieve Handelsvereiniging Voor Akkerbouwgewassen BAت�ؤ ِّكد ق�ضية حمكمة اال�ستئناف
يف روان ،فرن�سا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،)Société Agrico v. Société SIAC( ٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 1232حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٨املحكمة العليا ،النم�سا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،)Dat-Schaub International a/s v. Kipco-Damaco N.V.( ٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،(S.A. DIG... v. Société S…( ٢٠٠٥يونيلك�سُ ،نق�ضت لأ�سباب �أخرى؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٨٣٦حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ١٣ ،شباط/فرباير ]٢٠٠٧؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر (Deforche NV v. Prins Gebroeders ٢٠٠٤
) ،Bouwstoffenhandel BVترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،كانون
الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب ،٢٠٠٢
نوفمرب ( )Al Palazzo S.r.l v. Bernardaud di Limoges S.A.( ]2002انظر َّ
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب
]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤١حمكمة العدل العليا يف �أونتاريو ،كندا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا،
� ١١آذار/مار�س ]١٩٩٨؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س (ب�ش�أن بع�ض العيوب يف املطابقة ولكن لي�س كل العيوب فيها)؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٧٨
الن�ص الكامل للقرار)؛  ،Bulgarska turgosko-promishlena palataبلغاريا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٦قرار التحكيم
[حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ( ]2000انظر َّ
رقم  ،)١٩٩٥/٥٦يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية،
�أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  .]١٩٩٨انظر �أي�ض ًا املحكمة العليا� ،إ�سرائيل� ١٧ ،آذار/مار�س  ،)Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd( ٢٠٠٩ن�ص بالإنكليزية
(تقرر � َّأن امل�شرتي مل يربهن على الوفاء مبتطلبات تطبيق املادة  40من اتفاقية الهاي للبيوع لعام ( 1964قانون البيوع
متاح يف الإنرتنت على العنوانِّ www.cisg.law.pace.edu :
ف�سرتها املحكمة بالرجوع �إىل الأحكام املماثلة الواردة يف املادة  40من اتفاقية البيع).
الدولية َّ
املوحد) ،التي َّ
()9هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه .]1998
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()10ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه .]1998
()11ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س .]١٩٩٦
()12
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]1998انظر َّ
()13
ت�صرف فيها البائع ب�سوء َّنية فيما يتع َّلق بعدم مطابقة غري مك�شوف عنه ،وي�ؤ ِّدي فيها و�ضوح عدم
لالطِّ الع على قرار �آخر ي�شري �إىل � َّأن املادة  40تنطبق يف احلاالت التي َّ
الن�ص
املطابقة �إىل دح�ض � ِّأي َّ
حجة ب� َّأن البائع كان يجهله ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٢ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
ً
(تن�ص على � َّأن الإهمال اجل�سيم من
للقرار)
الكامل
الن�ص
(انظر
]
٢٠٠٤
حزيران/يونيه
٣٠
أملانيا،
�
االحتادية،
املحكمة
[
٧٧٣
رقم
كالوت
ق�ضية
ا
أي�ض
الكامل للقرار) .انظر �
َّ
ُّ
جانب البائع ُيفرت�ض �إذا كانت الب�ضائع خمالفة بو�ضوح ل�شروط العقد وكان عدم املطابقة ناجت ًا من وقائع يف نطاق �سيطرة البائع).
()14
الن�ص الكامل للقرار) .انظر ق�ضية كالوت رقم ٥٩٧
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
كحد �أدنى ،وجود "�إهمال ج�سيم" من جانب البائع
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ١٠ ،آذار/مار�س ]2004
(تن�ص على � َّأن عبارة "كان ال ميكن �أن يجهلها" تتط َّلبٍّ ،
ُّ
يف عدم اكت�شاف العيب يف املطابقة).
()15
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
(احتج البائع ب�أنه كان يجهل عدم املطابقة لأنه كان حتت انطباع خاطئ ب� َّأن الب�ضائع
رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٢ ،شباط/فرباير ]٢٠٠٤
َّ
احلجة ال متنع تطبيق املادة  ،40ل َّأن البائع غري م�سموح له ب�أن "يتجاهل القرائن" الدا َّلة
وقررت املحكمة � َّأن تلك َّ
التي من النوع الذي َّمت ت�سليمه �ستكون متوافقة مع �شروط العقد؛ َّ
الن�ص الكامل للقرار).
على � َّأن امل�شرتي يعلِّق قيمة على نوع الب�ضائع املعينَّ املح َّدد يف العقد) (انظر َّ
()16
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]1998ر�أي خمالف) (انظر َّ
()17
ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان:
املحكمة العليا� ،إ�سرائيل� ١٧ ،آذار/مار�س ٌّ ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd( ٢٠٠٩
 .www.cisg.law.pace.eduقارن ق�ضية كالوت رقم [ 1232حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
البت فيما �إذا كانت املادة  40تتط َّلب وجود �إهمال ج�سيم �أو
(تن�ص على �أنه ،مبا � َّأن امل�شرتي مل ي َّدع حتى الإهمال اجل�سيم ،فال يلزم ُّ
على العنوانُّ www.cisg.law.pace.edu :
احتيال من جانب البائع)؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،(Dat-Schaub International a/s v. Kipco-Damaco N.V( ٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :املادة  40ت�ستهدف � َّإما �سوء َّنية البائع �أو الإهمال اجل�سيم من جانبه")؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٤ ،ت�شرين الأول/
حجة
�أكتوبر  ،)Deforche NV v. Prins Gebroeders Bouwstoffenhandel BV( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ترف�ض َّ
امل�شرتي امل�ستندة �إىل املادة  ،40ل َّأن "هذه لي�ست حالة احتيال").
()18
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣٠ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
يف �سيلي� ،أملانيا� ١٠ ،آذار/مار�س �"( ]٢٠٠٤إهمال ج�سيم على الأقل")؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
الن�ص
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س ( ]1998انظر َّ
الكامل للقرار).
()19
www.cisg.law.pace.edu
العنوان:
على
إنرتنت
ل
ا
يف
متاحة
إنكليزية
ل
با
ترجمة
،٢٠٠٢
أغ�سط�س
�
آب/
� 
٢٢
أملانيا،
�
�شليزفيغ،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
(تقرر �أنه،
ِّ
حيث مل يكن عقد البيع وا�ضح ًا يف ا�شرتاط ت�سليم خراف جاهزة للذبح" ،ال ينطبق الإعفاء مبوجب املادة  40من اتفاقية البيع ،ل َّأن هذا احلكم يتط َّلب �أن يكون الطرفان قد ا َّتفقا
على ت�سليم خراف جاهزة للذبح فوراً ،و�أن يكون [البائع] على علم قطعي بهذه الواقعة" (الت�شديد م�ضاف)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي،
�أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  .]١٩٩٨انظر �أي�ض ًا املحكمة العليا� ،إ�سرائيل� ١٧ ،آذار/مار�س
ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(تن�ص على �أنه ،لال�ستظهار باملادة ،40
ٌّ ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd.( ٢٠٠٩
ُّ
�سيقدم مطالبة عن عدم املطابقة) (ر�أي القا�ضي  -ال�صفقة قيد النظر حتكمها اتفاقية الهاي للبيوع لعام
يتنب�أ ب� َّأن امل�شرتي ِّ
يجب �أن ُيثبت امل�شرتي � َّأن البائع كان ينبغي �أن َّ
املوحد للبيوع الدولية))؛ حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،)S.A. DIG... v. Société S...( ٢٠٠٥يونيلك�سُ ،نق�ضت لأ�سباب �أخرى،
( 1964القانون َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٦حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ١٣ ،شباط/فرباير ( ]2007ت�ؤ ِّكد � َّأن امل�شرتي يجب �أن ُيثبت � َّأن البائع كان لديه "علم دقيق با�ستعمال الب�ضائع املق�صود من جانب
الن�ص الكامل للقرار) (كان البائع يعلم � َّأن بع�ض
امل�شرتي")؛ قارن ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٢ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
ت�صرف على افرتا�ض
وقررت املحكمة � َّأن ذلك �إخالل بالعقد املربم بني الطرفني ،ولكن البائع َّ
ماكينات الطحن التي �س َّلمها رو�سية املن�ش�أَّ ،
احتج ب� َّأن املادة  40ال تنطبق ،ل َّأن البائع " َّ
م�شددة على � َّأن امل�شرتي ق�صد بو�ضوح �أن ي�شرتي ماكينات طحن �أملانية املن�ش�أ ،و"�إذا ر�أى
وقررت املحكمة � َّأن املادة  40تنطبقِّ ،
�أنه م�سموح له بت�سليم ماكينات طحن رو�سية"؛ َّ
[البائع] � َّأن من ح ِّقه ت�سليم ماكينات طحن رو�سية على �أية حال فقد جتاهل �شواغل ال يجوز له وال ينبغي له جتاهلها").
()20ق�ضية كالوت رقم [ 1554حمكمة النق�ض ،فرن�سا 4 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]2014؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1232حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/
مار�س  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٦ ،ني�سان�/أبريل (Dat-Schaub ٢٠٠٧
) ،International a/s v. Kipco-Damaco N.V.ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا� ٢٥ ،شباط/
فرباير  ،)S.A. DIG... v. Société S…( ٢٠٠٥يونيلك�سُ ،نق�ضت لأ�سباب �أخرى ،ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٦حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ١٣ ،شباط/فرباير ]٢٠٠٧؛ حمكمة اال�ستئناف
يف غان ،بلجيكا� ٢٤ ،آذار/مار�س  ،(NV Segers-Van Ingelgem v. NV Axima et al.) ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار)]؛ ق�ضية
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( )Al Palazzo S.r.l v. Bernardaud di Limoges S.A.( 2002انظر َّ
كالوت رقم [ ٩٨حمكمة رورموند ،هولندا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/
تن�ص على
يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣٠ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)ُّ ،
يتحمل عموم ًا عبء �إثبات � َّأن البائع كان يعلم عدم املطابقة �أو كان ال ميكن �أن يجهله ،ا�ستناد ًا �إىل مبد�أ "اال�ستثناء من القاعدة" ب�ش�أن عبء الإثبات ،الذي قالت
� َّأن امل�شرتي َّ
بناء على
املحكمة �إنه مبد�أ عام ت�ستند �إليه االتفاقية ،ينطبق عم ًال باملادة  )2( 7من اتفاقية البيع؛ غري �أنه ،كما هو مناق�ش �أكرث يف الفقرة � 5أعاله ،قالت املحكمة �أي�ض ًا �إنهً ،
تن�ص على ذلك
وقائع احلالة ،ميكن �أن يو�ضع على عاتق البائع عبء �إثبات � َّأن جهله لعدم املطابقة مل يكن راجع ًا �إىل �إهمال ج�سيمُ .ويفهم
ًّ
�ضمنيا من قرارات �أخرى ،دون �أن َّ
يتحمل عبء �إثبات � َّأن �إخطار ًا بعدم املطابقة يف حدود املعنى املق�صود يف املادة ُ 40و ِّجه �إىل البائع :ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
�صراحةَّ � ،أن امل�شرتي َّ
يف �سيلي� ،أملانيا� ١٠ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٤ال تنطبق املادة  ،40ل َّأن امل�شرتي "مل يحتج" مبتطلبات املادة " 40ومل ُيثبت ا�ستيفاءها")؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٠ ،شباط/
فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 879املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا 17 ،كانون الثاين/
ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان:
يناير ( ]2002انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ غرفة التجارة الدولية ق�ضية التحكيم رقم  ،11333غرفة التجارة الدوليةٌّ ،2002 ،
(انظر
]
2000
متوز/يوليه
١٢
إيطاليا،
�
فيجيفانو،
حمكمة
[
٣٧٨
رقم
كالوت
ق�ضية
)؛
www.cisg.law.pace.edu
(
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة
َّ
]
١٩٩٧
حزيران/يونيه
٢٥
أملانيا،
�
كالرزروهي،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
متيز الق�ضية الأخرية بني عبء �إثبات
يونيلك�س.
،١٩٩٥
أبريل
�
ني�سان/
٥
أملانيا،
�
الند�شوت،
منطقة
حمكمة
؛
ِّ
يتحمله امل�شرتي) وعبء �إثبات � َّأن البائع ك�شف للم�شرتي عن عدم املطابقة (الذي ت�شري املحكمة �إىل � َّأن البائع
� َّأن البائع كان يعلم عدم املطابقة �أو كان ال ميكن �أن يجهله (الذي َّ
يتحمله).
َّ
.
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()21
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٣٠
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
١٩٩٨
حزيران/يونيه
٥
ال�سويد،
()22ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل،
َّ
()23
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣٠ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()24املرجع نف�سه.
()25املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 26 ،أيلول�/سبتمرب .CISG-online No. 2348 = 231 ،2012 ،Internationales Handelsrecht ،2012
()26حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()27
الن�ص الكامل للقرار) .قارن ق�ضية املحكمة العليا،
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
النم�سا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حيث قام البائع ،يف عملية بيع معدات �صناعية،
طورها هو ،كان البائع "يعلم دون �شك" بعدم املطابقة).
باال�ستعا�ضة عن �سمة التح ُّكم التي ا�شرتطها العقد ب�سمة حت ُّكم َّ
()28
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا هيئة التحكيم
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨انظر َّ
ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :على �سبيل املثال ،ال ي�ستطيع
التابعة لغرفة التجارة الدولية( ٢٠٠٢ ،قرار التحكيم رقم ٌّ ،)11333
احلد
�ضمن
ا
إخطار
�
ه
يوج
مل
امل�شرتي
أن
�
على
ل
يعو
أن
�
مطابقة،
غري
الب�ضائع
أن
�
مماثلة،
لب�ضائع
�سابقة
البائع الذي يعلم ،من �شكاوى وردت من زبائن �آخرين يف �سياق بيوع
ً
َّ
َّ
ِّ
ِّ
ِّ
الزمني املن�صو�ص عليه يف املادة  39من اتفاقية البيع")؛ حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٧ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
"( www.cisg.law.pace.eduي َّت�ضح �أي�ض ًا من  ...الق�ضايا الأخرى املتعلِّقة بالأ�ضرار والتي انبثقت منها ت�سوية [ت�شتمل على دفع مبالغ كبرية] � َّأن [البائع] كان يعلم العيوب �أو كان
على الأقل ال ميكن �أن يجهلها).
()29
ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان:
املحكمة العليا� ،إ�سرائيل� ١٧ ،آذار/مار�س ٌّ ،)Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd( ٢٠٠٩
املوحد للبيوع الدولية)).
( www.cisg.law.pace.eduر�أي القا�ضي  -ال�صفقة قيد البحث حتكمها اتفاقية الهاي للبيوع لعام ( 1964القانون َّ
()30املرجع نف�سه .انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،)S.A. DIG... v. Société S…( ٢٠٠٥يونيلك�سُ ،نق�ضت لأ�سباب �أخرى ،ق�ضية
كالوت رقم [ ٨٣٦حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ١٣ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٧ت�ؤ ِّكد � َّأن امل�شرتي يجب �أن يربهن على � َّأن البائع كانت لديه "معرفة دقيقة با�ستخدام الب�ضائع الذي ق�صده
امل�شرتي").
()31ق�ضية كالوت رقم [ 1554حمكمة النق�ض ،فرن�سا 4 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]2014ترف�ض اال�ستئناف �ضد حمكمة اال�ستئناف يف ليون ،فرن�سا 18 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،2012وقبل ذلك حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا� 4 ،آذار/مار�س ( 2009تطبيق االفرتا�ض الوارد يف القانون الفرن�سي) وق�ضية كالوت رقم [ 838حمكمة النق�ض ،فرن�سا،
 4ت�شرين الأول�/أكتوبر �( )Société ISF v. Société Riv. SARL( ]2005سابقة ق�ضائية غام�ضة)؛ انظر �أي�ضاً ،على �سبيل احلكم �ضد افرتا�ض مقارن يف القانون البلجيكي :حمكمة
اال�ستئناف يف غان 28 ،كانون الثاين/يناير  ،CISG-online, No. 830 ،2004ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()32
الن�ص الكامل للقرار) .قارن ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٨حمكمة النق�ض،
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٠حمكمة منطقة ترير� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٥انظر َّ
قررت املحكمة �أنه ،مبا � َّأن العيوب يف الفوالذ امل�ستخدم يف �صنع قطع املاكينة ترجع �إىل
فرن�سا ٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،])Société ISF v. Société Riv. SARL( ]٢٠٠٥حيث َّ
خليط املواد الذي ا�س ُتخدم �أثناء �صب الفوالذ ،ف� َّإن البائع (ب�صفته �صانع الب�ضائع) كان ال ميكن �أن يجهل عدم املطابقة؛ و� َّأن ذلك ت�أ َّكد بكون البائع مل يز ِّود امل�شرتي ب�شهادة
الفلز ح�سبما هو م�شرتط يف العقد ،مبا ي�شري �إىل � َّأن البائع �أخفى عدم املطابقة عمد ًا عن امل�شرتي.
حتليل لرتكيب ِّ
()33املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  1يف �شنغهاي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٥ ،كانون الأول/دي�سمرب (Shanghai Anlili International Trading Co. Ltd. 2008
) ،v. J & P Golden Wings Corp.ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة �شاندونغ ،جمهورية
ال�صني ال�شعبية� ١٠ ،أيلول�/سبتمرب  ،)WS China Import GmbH v. Longkou Guanyuan Food Co.( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduا َّت�ضح من التفتي�ش � َّأن البائع غيرَّ الب�ضائع التي ا�شرتطها العقد وخلط بها ب�ضائع �أخرى ،الأمر الذي ي�شكِّل برهان ًا كافي ًا على � َّأن البائع كان يعلم
عدم املطابقة �أو كان ال ميكن �أن يجهله)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٤حمكمة الإفال�س التابعة للواليات املتحدة ،مقاطعة �أوريغون ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،آذار/مار�س 200٤
قررت
)( ])In re Siskiyou Evergreen, Inc.حيث ا�شرتط العقد �أ�شجار �صنوبر لزينة عيد امليالد من الرتبة رقم  1ولكن البائع �س َّلم �أ�شجار ًا من الرتبة رقم � 3أدنى نوعيةَّ ،
املحكمة � َّأن البائع كان ال ميكن �أن يجهل عدم املطابقة ،ل َّأن الأ�شجار امل�س َّلمة كانت � َّإما ا�شرتاها البائع من �أطراف ثالثة مو ِّردة مبوجب عقود تطلب �صراحة �أ�شجار ًا من الرتبة
رقم � 3أدنى نوعية� ،أو ح�صدها موظفو البائع من �أرا�ضي البائع نف�سه)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :افترُ �ض � َّأن البائع يعلم �أنه �س َّلم �ألواح فوالذ ال ي�صد�أ ب�أبعاد تختلف عن الأبعاد املح َّددة يف العقد؛ بيد �أنه رئي � َّأن
املادة  40تنطبق ل َّأن البائع ك�شف عن عدم املطابقة ك�شف ًا وافياً)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٧املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٧ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٣افترُ �ض � َّأن البائع كان يعلم �أنه �س َّلم
الن�ص
�أ�سماك ًا من �صيد �سنة قبل ال�سنة التي ي�شرتطها العقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٢ ،شباط/فرباير ( ]200٤كان ال ميكن �أن يجهل البائع � َّأن الب�ضائع
امل�س َّلمة هي من �صانع غري ال�صانع املح َّدد يف العقد ،ل َّأن االختالف كان ظاهراً).
()34ق�ضية كالوت رقم [ 1508حمكمة اال�ستئناف يف بوردو ،فرن�سا� 12 ،أيلول�/سبتمرب .]2013
()35
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣٠ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()36
ق�ضية كالوت رقم [ 1153املحكمة العليا يف ليوبيليانا� ،سلوفينيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()37هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()38جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()39ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨حمكمة رورموند ،هولندا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  .]١٩٩١قارن حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة اخلام�سة) ،الواليات املتحدة،
ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
 ١١حزيران/يونيه ٌّ ،)BP Oil International v. Empresa Estatal Petroleos de Ecuador( ٢٠٠٣
(تعيد الق�ضية �إىل حمكمة املو�ضوع لإتاحة تطوير الأد َّلة ب�ش�أن ما �إذا كان البائع يعلم �أو كان ال ميكن �أن يجهل �أنه �س َّلم وقود بنزين مبحتوى مفرط من ال�صمغ) .ويف قرار حتكيم،
يحدد
قررت هيئة التحكيم � َّأن املادة  40تعذِ ر امل�شرتي من عدم تنفيذ التزامه مبوجب املادتني  38و 39ل َّأن البائع كان يعلم عدم املطابقة �أو كان ال ميكن �أن يجهله .غري � َّأن القرار ال ِّ
َّ
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الوقائع التي تدعم هذا اال�ستنتاج ،ويكتفي ب�إ�شارة بالغة العمومية �إىل �أنه "يتج َّلى بو�ضوح من امللف ومن الأد َّلة � َّأن البائع كان يعلم �أو كان ال ميكن �أن يجهل" عدم املطابقة .انظر
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٥هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٨٩ ،قرار التحكيم رقم .)٥٧١٣
()40
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣٠ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()41ق�ضية كالوت رقم [ 1232حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ١٠ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٤؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٢٨ ،كانون الثاين/
يناير  ،)J.B. and G.B. v. BV H.V.( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل
 ،١٩٩٥يونيلك�س.
]
1998
أيلول�/سبتمرب
� 
١١
أملانيا،
�
كوبلينت�س،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
[
٢٨٥
رقم
كالوت
()42ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
َّ
()43
ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان:
املحكمة العليا� ،إ�سرائيل� ١٧ ،آذار/مار�س ٌّ ،(Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd( ٢٠٠٩
املوحد للبيوع الدولية))؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة
( www.cisg.law.pace.eduر�أي القا�ضي – ال�صفقة قيد البحث حتكمها اتفاقية الهاي للبيوع لعام ( 1964القانون َّ
اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س .]1998
أن
�
ميكن
للقرار).
الكامل
الن�ص
(انظر
]
1999
أغ�سط�س
�
آب/
� 
٣١
كندا،
أونتاريو،
()44ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤١حمكمة العدل العليا يف �
يو�ضح هذا الو�ضع "العلم العام" من
ِّ
َّ
جانب البائع بالعيوب ،الذي �أ�شارت هيئة حتكيم ،كما هو مذكور يف الفقرة � 4أعاله� ،إىل �أنه ال يكفي للوفاء ب�شروط املادة 40؛ انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع
الن�ص الكامل للقرار).
لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد 5 ،حزيران/يونيه ( ]1998انظر َّ
()45ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٤هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٠قرار التحكيم
رقم .])١٩٩٩/٥٤
()46حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،)Dat-Schaub International a/s v. Kipco-Damaco N.V.( ٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()47ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٨حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب (Société Industrielle et Agricole du Pays de Caux (SIAC) v. Agrico Cooperatieve ٢٠٠٨
) ،]Handelsvereiniging Voor Akkerbouwgewassen BAت�ؤ ِّكد ق�ضية حمكمة اال�ستئناف يف روان ،فرن�سا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب (Société Agrico v. Société ٢٠٠٦
) ،SIACترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
(Pamesa
Cerámica
v.
Yisrael
()48املحكمة العليا� ،إ�سرائيل� ١٧ ،آذار/مار�س Mendelson Ltd( ٢٠٠٩
ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان:
،
ٌّ
املوحد للبيوع الدولية)).
( www.cisg.law.pace.eduر�أي القا�ضي – ال�صفقة قيد البحث حتكمها اتفاقية الهاي للبيع لعام ( 1964القانون َّ
()49ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٥٨املحكمة العليا ،النم�سا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()50حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،)Deforche NV v. Prins Gebroeders Bouwstoffenhandel BV( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()51جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س .لكن انظر املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  1يف �شنغهاي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 ٢٥كانون الأول/دي�سمرب  ،)Shanghai Anlili International Trading Co. Ltd. v. J & P Golden Wings Corp.( ٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg.law.pace.eduحيث يبدو � َّأن املحكمة ت�شري �إىل � َّأن العلم بالعيب يف املطابقة ،الذي ح�صل عليه البائع خالل مفاو�ضات جرت بعد ت�سليم الب�ضائع ،ميكن �أن ي�ؤ ِّدي
�إىل تطبيق املادة 40؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1232حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg.law.pace.eduحيث يبدو � َّأن املحكمة ت�شري �إىل � َّأن البائع كان يجب �أن يكون على علم (�أو كان ال ميكن �أن يجهل) عدم املطابقة عند �إبرام العقد.
()52حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٨٥
يحذر من العيوب املعلومة يف املطابقة ،ولكن ال جتد � َّأي
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب ( ]1998ت�سلِّم بواجب البائع ،مبوجب املادة � ،40أن ِّ
واجب من هذا النوع يف هذه الق�ضية ل َّأن الب�ضائع كانت يف الواقع مطابقة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم بغرفة التجارة وال�صناعة يف بلغاريا ،بلغاريا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٥/٥٦يونيلك�س .انظر �أي�ض ًا
( ]١٩٩٨انظر َّ
يتحمل عبء �إثبات الك�شف الوافي لعدم املطابقة.
البائع
أن
�
إىل
�
ت�شري
التي
يونيلك�س،
،١٩٩٥
أبريل
�
ني�سان/
٥
أملانيا،
�
الند�شوت،
منطقة
ق�ضية حمكمة
َّ
َّ
()53
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]1998انظر َّ
()54
الن�ص الكامل للقرار).
املرجع نف�سه( .انظر َّ
()55
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٢ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()56حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :قارن
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ك�شف البائع عن عدم
املطابقة ك�شف ًا وافي ًا يف الوثائق املرفقة بالب�ضائع امل�س َّلمة).
()57هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة يف بلغاريا ،بلغاريا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٥/٥٦يونيلك�س.
()58حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()59املحكمة العليا ،النم�سا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()60حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()61حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،(S.A. DIG... v. Société S…( ٢٠٠٥يونيلك�سُ ،نق�ضت لأ�سباب �أخرى ،ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٦حمكمة
النق�ض ،فرن�سا� ١٣ ،شباط/فرباير .]٢٠٠٧
()62حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س.
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()63
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]1998انظر َّ
()64
الحظ �أنه ،مبوجب املادة �( 4أ) من اتفاقية البيع ،تتجاوز امل�سائل املت�صلة بـ "�صحة" العقد �أو �أحكامه نطاق االتفاقية ،ولذلك
الن�ص الكامل للقرار)ِ .
املرجع نف�سه (انظر َّ
حتدده قواعد القانون الدويل اخلا�ص.
حتكمها قوانني �أخرى ح�سبما ِّ
()65ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٣حمكمة منطقة دارم�شتات� ،أملانيا� ٩ ،أيار/مايو  .]٢٠٠٠قارن ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا،
قررت املحكمة � َّأن اتفاق الطرفني ب�ش�أن الدفعة النهائية امل�ستح َّقة مبوجب العقد مل يكن مق�صود ًا به �أن ي�شمل عدم املطابقة الذي كان امل�شرتي ال
� ٢شباط/فرباير  ،]٢٠٠٤حيث َّ
الن�ص الكامل للقرار).
يعلم به والذي يفي مبتطلبات املادة  ،40ولذلك مل يتنازل امل�شرتي بهذا االتفاق عن ح ِّقه يف اال�ستظهار باملادة ( 40انظر َّ
()66
ت�سوى امل�س�ألة بح�سب "�أحكام القانون الواجب التطبيق وفق ًا لقواعد
يف غياب مبادئ عامة يف اتفاقية البيع ِّ
ت�سوي هذه امل�س�ألة غري املح�سومةِّ ،
توجه املادة  )2( 7ب�أن َّ
القانون الدويل اخلا�ص".
()67
ن�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان:
قارن ق�ضية املحكمة العليا� ،إ�سرائيل� ١٧ ،آذار/مار�س ٌّ ،)Pamesa Cerámica v. Yisrael Mendelson Ltd( ٢٠٠٩
املوحد للبيوع الدولية)) ،التي ت�ؤ ِّكد فيها املحكمة (دون �أن
( www.cisg.law.pace.eduر�أي القا�ضي—ال�صفقة قيد النظر حتكمها اتفاقية الهاي للبيوع لعام ( 1964القانون َّ
ال�سيئ
وال�سلوك
ة
الني
احل�سن
لل�سلوك
مقارنة
على
وت�شتمل
جت�سد مبد�أ الإغالق،
تذكر املادة � )2( 7أو ِّ
ِّ
حتدد ما يلي باعتباره "مبادئ عامة" ت�ستند �إليها االتفاقية) � َّأن املادة ِّ 40
َّ
النية من جانب البائع �أو امل�شرتي.
َّ
()68
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٧معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ٥ ،حزيران/يونيه ( ]1998انظر َّ
()69
يعلم به امل�شرتي �أو كان ال ميكن �أن يجهله وقت انعقاد العقد".
تن�ص املادة  )3( 35على � َّأن البائع ال ُي�س�أل مبوجب املادة  )2( 35عن � ِّأي عيب يف املطابقة "كان ُ
ُّ
()70ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س .]١٩٩٦
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املادة 41
احلق
حق �أو ا ِّدعاء للغري� ،إ َّال �إذا وافق امل�شرتي على �أخذ الب�ضائع مع وجود مثل هذا ِّ
على البائع �أن ُي�سلِّم ب�ضائ َع خال�ص ًة من � ِّأي ٍّ
مبنيا على امللكية ال�صناعية �أو � ِّأي ملكية فكرية �أخرى ،ف� َّإن التزامات البائع تخ�ضع
�أو اال ِّدعاء .ومع ذلك �إذا كان احل ُّق �أو اال ِّدعاء ًّ
لأحكام املادة .42
 -1حتكم املادة  41واجب البائع �أن ي�ضمن �أن تكون الب�ضائع التي
ي�سلِّمها غري خا�ضعة ل ِّأي حقوق �أو ا ِّدعاءات للغري .ويتيح عدم اخل�ضوع
لتلك احلقوق �أو اال ِّدعاءات للم�شرتي التم ُّتع بحيازة الب�ضائع وملكيتها دون
قيود .ومبوجب املادة ( 4ب) من االتفاقية ،تكون امل�سائل املتعلِّقة بـ "الآثار
التي قد يحدثها العقد يف �ش�أن ملكية الب�ضائع املبيعة" خارجة عن نطاق
تو�ضح � َّأن التزام البائع ب�إعطاء امل�شرتي
اتفاقية البيع )1(.بيد � َّأن املادة ِّ 41
حقوق ملكية وا�ضحة يف الب�ضائع—لكي يكون امل�شرتي غري خا�ضع
حلقوق وا ِّدعاءات للغري—هو م�س�ألة حتكمها االتفاقية ،فالبائع يخ ُّل
يف بال�شروط التي تفر�ضها املادة .41
بواجباته مبقت�ضى االتفاقية �إذا مل ِ
ويرد البيان الأ�سا�سي اللتزام البائع يف اجلملة الأوىل من املادة  ،41التي
حق �أو ا ِّدعاء
تن�ص على � َّأن البائع يجب �أن ي�سلِّم ب�ضائع "خال�صة من � ِّأي ٍّ
ُّ
للغري ."...وقد ُنظر يف هذا االلتزام يف �أحوال ُحرم فيها امل�شرتي من
حيازة الب�ضائع )2(.و ُف ِّ�سرت احلماية املن�صو�ص عليها يف املادة  41من "� ِّأي
 ...ا ِّدعاء للغري" "وفق ًا ملعناها وغر�ضها ...حلماية امل�شرتي منذ البداية
من �أن يتعينَّ عليه التعامل مع � ِّأي ا ِّدعاءات للغري ب�ش�أن ال�شيء امل�شرتى ال
مربرها ،رغم � َّأن من املختلف عليه ما �إذا كان
ي�ستطيع التح ُّقق فور ًا من ِّ
()3
هذا ينطبق �أي�ض ًا على اال ِّدعاءات اجلزافية البحتة ".غري � َّأن ا�ستثناء
لاللتزام الوارد يف املادة  41ين�ش�أ �إذا "وافق امل�شرتي على �أخذ الب�ضائع
احلق �أو اال ِّدعاء" .وف�ض ًال عن ذلك ،قيل �إنه مبوجب
مع وجود مثل هذا ِّ
املادة  6يجوز للطرفني االتفاق ب�صفة �أعم على اخلروج عن التزامات
املادة  )4(.41وتفر�ض اجلملة الثانية من املادة  41التمييز بني حقوق الغري
املبنية على "امللكية ال�صناعية �أو � ِّأي ملكية فكرية �أخرى" من
�أو ا ِّدعاءاته َّ
ناحية و�سائر حقوق الغري �أو ا ِّدعاءاته من الناحية الأخرى .فاحلقوق
واال ِّدعاءات الأخرية هي وحدها التي تدخل يف نطاق املادة  ،41بينما
تخ�ضع احلقوق واال ِّدعاءات الأوىل لأحكام املادة  42من االتفاقية.
تطبيق املادة 41
طبقت املادة 41؛ وقد مالت للرتكيز
 -2كانت هناك قرارات قليلة ًّ
ن�سبيا َّ
على ما ي�شكِّل �إخال ًال بالتزامات البائع يف �إطار هذا احلكم ،وعلى اخلروج

عن احلكم .ففي �أحد القرارات ،ر�أت املحكمة � َّأن البائع يخالف املادة 41
�إذا �س َّلم الب�ضائع خا�ضعة ل ِّأي قيد ،يفر�ضه مو ِّرد البائع نف�سه ،على البلدان
التي ي�ستطيع امل�شرتي �أن يعيد بيع الب�ضائع فيها ،ما مل يكن امل�شرتي قد
وافق على القيد �سابقاً )5(.ويف قرار �آخر� ،أ�شارت هيئة حتكيم �إىل � َّأن
املادة  41تفر�ض على البائع �أن ي َّتخذ الرتتيبات الالزمة لكي يقوم الفرع
حت�صل على �أمر من املحكمة بحجز ال�سفينة
الذي ميلكه ملكية كاملة ،والذي َّ
()6
التي ُح ِّملت عليها الب�ضائع ،ب�إبطال �آثار الأمر �أو رفعها .وحيث اح ُتجزت
(�سيارة) ،باعتبارها ب�ضاعة م�سروقة� ،أ�شارت
من امل�شرتي الب�ضائع امل�س َّلمة َّ
املحكمة �إىل � َّأن املادة  41كانت �س ُتنتهك لو مل يكن الطرفان قد ا َّتفقا على
ا�ستبعاد االلتزامات الواردة يف املادة  41وكذلك لو كان قانون التقادم
املنطبق على الدعوى امل�ستندة �إىل املادة  41مل ينته � َأجله قبل رفع الدعوى؛
قررت � َّأن ت�سليم ب�ضائع م�سروقة �ش َّكل انتهاك ًا للمادة  30من
�إ َّال � َّأن املحكمة َّ
تن�ص على � َّأن البائع يجب "�أن ينقل ملكية الب�ضائع على
اتفاقية البيع (التي ُّ
النحو الذي يقت�ضيه العق ُد") ،و� َّأن االلتزام الوارد يف املادة  30مل ُي�ستبعد
باتفاق الطرفني ومل يحجبه قانون التقادم املنطبق )7(.ويف قرار �آخر ،ر�أت
�سيارة �صودرت من امل�شرتي باعتبارها مركبة م�سروقة
املحكمة � َّأن بائع َّ
خالف التزامه مبقت�ضى املادتني  41و 30كلتيهما؛ ور�أت املحكمة � َّأن التخلِّي
التعاقدي عن امل�س�ؤولية مل ي�صبح جزء ًا من العقد املربم بني الطرفني ،وحتى
لو كان قد �أ�صبح جزء ًا منه فما كان من �ش�أنه �أن يزيل التزام البائع مبوجب
املادة  30ب�أن ينقل ملكية الب�ضائع )8(.ومن ناحية �أخرى ،حيث َّمت احتجاز
قررت املحكمة �أنه
الب�ضائع من امل�شرتي ب�سبب خمالفة لوائح اال�ستريادَّ ،
مل ُتنتهك املادة  41وال املادة  30من اتفاقية البيع ،ل َّأن امل�شرتي كان يدرك
احلالة املتعلِّقة بلوائح اال�سترياد عندما ا�شرتى الب�ضائع ،وعليه فقد وافق
احلق �أو اال ِّدعاء"( )9غري �أنه حيث
امل�شرتي على "�أخذ الب�ضائع خا�ضعة لهذا ِّ
يتم �إعالم امل�شرتي ،يف وقت �إبرام العقد ،مبخالفات للوائح اال�سترياد
مل َّ
()10
تقرر � َّأن البائع خالف املادة  .41وفقدَ م�شرت
�أ َّدت �إىل م�صادرة الب�ضائعَّ ،
يوجه
مل
أنه
ل
41
املادة
إطار
�
يف
ه
ق
ح
ارة)،
(�سي
َّ
ِّ
�آخر� ،صودرت منه الب�ضاعة َّ
حق الطرف الثالث �أو ا ِّدعائه كما تقت�ضي
�إخطار ًا يف الوقت املنا�سب ب�ش�أن ِّ
()11
املادة  43من اتفاقية البيع.

احلوا�شي
()1
(تقرر � َّأن القانون الوطني
انظر حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانِّ www.cisg.law.pace.edu :
يحكم م�س�ألة ما �إذا كان البائع قد نقل امللكية �إىل امل�شرتي عم ًال بعقد حتكمه اتفاقية البيع).
()2ق�ضية كالوت رقم [ 1235حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س  ٢٠٠٧و ١٨كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٢املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٦؛ حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س ،٢٠٠٢
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
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 ٢١كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم االحتادية لدائرة �سيبرييا الغربية ،االحتاد الرو�سي،
� ٦آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()3
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٢املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٦انظر َّ
()4ق�ضية كالوت رقم [ 1235حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س  ٢٠٠٧و ١٨كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
١٩٩٦
�شباط/فرباير
٦
النم�سا،
العليا،
املحكمة
[
١٧٦
()5ق�ضية كالوت رقم
َّ
()6هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨٢٠٤يونيلك�س.
()7ق�ضية كالوت رقم [ 1235حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س  ٢٠٠٧و ١٨كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()8حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()9هيئة التحكيم االحتادية لدائرة �سيبرييا الغربية ،االحتاد الرو�سي� ٦ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu

()10هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢١ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()11ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٢املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٦
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املادة 42
بني على �أ�سا�س امللكية ال�صناعية
( )1على البائع �أن ُي�سلِّم ب�ضائ َع خال�ص ًة من � ِّأي ٍّ
حق �أو ا ِّدعاء للغري َم ٍّ
مبنيا
�أو الفكرية كان ُ
البائع يع َلم به �أو ال ميكن �أن يج َهله وقتَ انعقاد العقد ،ب�شرط �أن يكونَ ذلك احل ُّق �أو اال ِّدعاء ًّ
على �أ�سا�س امللكية ال�صناعية �أو � ِّأي ملكية فكرية �أخرى وذلك:
بيع الب�ضائع �أو ا�ستعمالها �إذا كان الطرفان قد تو َّقعا وقت
(�أ) مبوجب قانون الدولة التي ُ
�سيعاد فيها ُ
انعقاد العقد � َّأن الب�ضائع �س ُتبا ُع �أو ُت�ستع َمل يف تلك الدولة؛ �أو
مكان عمل امل�شرتي.
(ب) يف احلاالت الأخرى مبوجب قانون الدولة التي ُي َ
وجد فيها ُ
احلاالت التي:
التزام البائع مبقت�ضى الفقرة ال�سابقة
( )2ال ي�ش َمل
ِ
ُ
احلق �أو اال ِّدعاء؛ �أو
(�أ) يع َلم فيها امل�شرتي وقت انعقاد العقد �أو ال ميكن �أن يجهل وجو َد ِّ
للخطط الفنية �أو الر�سوم �أو الت�صاميم �أو غري ذلك
(ب) َينتج فيها احل ُّق �أو اال ِّدعاء عن ا ِّتباع البائع ُ
من املوا�صفات التي ق َّدمها امل�شرتي.

نظرة جمملة
تن�ص املادة  42على واجب البائع ت�سليم ب�ضائع خال�صة من � ِّأي
-1
ُّ
حقوق �أو ا ِّدعاءات للغري على �أ�سا�س امللكية ال�صناعية �أو � ِّأي ملكية فكرية
�أخرى .ويخ ُّل البائع بواجبه �إذا �س َّلم الب�ضائع ب�صورة خمالفة للمادة 42؛
يتحمل عبء �إثبات هذا الإخالل )1(.ورئي �أي�ض ًا � َّأن
وقد رئي � َّأن امل�شرتي َّ
حقوق امللكية ال�صناعية امل�شار �إليها يف املادة  42ت�شمل "الرباءات من
� ِّأي نوع "،مبا يف ذلك "براءات التجهيز ال�صناعي"؛ و�أنه يحدث �إخالل
باملادة � 42إذا كانت حقوق امللكية ال�صناعية �أو الفكرية للطرف الثالث
حق"،
موجودة حقيق ًة �أو "�إذا كان � ُّأي ِّ
حق ملكية فكرية ُي َّدعى عن غري ٍّ
"ل َّأن التعامل مع الطرف الثالث يف مثل هذه احلاالت هو جزء من جمال
خماطرة البائع� )2(".إ َّال � َّأن التزام البائع بت�سليم ب�ضائع خال�صة من حقوق
الغري �أو ا ِّدعاءاته امل�ستندة �إىل امللكية الفكرية يخ�ضع لثالثة قيود مهمة.
احلق �أو اال ِّدعاء �إ َّال
ف�أوالً ،ال يكون البائع م�س�ؤو ًال مبوجب املادة  42عن ِّ
()3
�إذا كان "يع َلم به �أو ال ميكن �أن يج َهله وقتَ انعقاد العقد"؛ وقد رئي � َّأن
يتحمل عبء �إثبات هذا العن�صر من املادة  )4(.)1( 42وثانياً،
امل�شرتي َّ
ال يكون البائع م�س�ؤو ًال �إ َّال �إذا كان ح ُّق الطرف الثالث �أو ا ِّدعا�ؤه قائم ًا
حتددها الفقرتان (�( )1أ) �أو (( )1ب)
على �أ�سا�س قانون الدولة التي ِّ
من املادة ًّ � ،42أيا كان البديل املنطبق .وكما ورد يف �أحد القرارات" ،ال
معينة ،ولكن
يتعينَّ على البائع �سوى �ضمان املطابقة املناظرة يف بلدان َّ
لي�س على م�ستوى العامل ب�أ�سره  ....وهو م�س�ؤول �أ�سا�س ًا عن � ِّأي تعار�ض مع
حقوق امللكية مبوجب قانون الدولة التي جتري فيها �إعادة بيع [الب�ضائع]
�أو ُيفرت�ض �أن ُت�ستخدم فيها� ،شريطة �أن يكون الطرفان قد و�ضعا هذه
الدولة يف اعتبارهما يف وقت �إبرام عقد البيع )5(".والقيد الثالث على
التزامات البائع مبوجب املادة  42من�صو�ص عليه يف املادة  ،)2( 42ويبدو
�أنه ي�ستند �إىل افرتا�ض مبادئ التبعة ،فالبائع ال يكون م�س�ؤو ًال �إذا كان
حق
امل�شرتي "يعلم" يف وقت انعقاد العقد "�أو ال ميكن �أن يجهل" وجود ِّ

الطرف الثالث �أو ا ِّدعائه� )6(،أو �إذا كان احل ُّق �أو اال ِّدعاء نا�شئ ًا من امتثال
البائع ملوا�صفات تقنية ("الر�سومات �أو الت�صاميم �أو ال�صيغ التقنية �أو
غري ذلك من املوا�صفات") ق َّدمها امل�شرتي نف�سه �إىل البائع.

تطبيق املادة 42
طبق املادة � 42إىل
 -2مال العدد القليل ًّ
ن�سبيا من القرارات الذي َّ
الرتكيز على م�س�ألة ما �إذا كان امل�شرتي ،يف وقت �إبرام العقد ،يعلم �أو
كان ال ميكن �أن يجهل حقوق الطرف الثالث �أو ا ِّدعاءاته ال�صناعية �أو
حقوقه وا ِّدعاءاته الأخرى املتعلِّقة بامللكية الفكرية .وكان �أحد القرارات
املوحد
يتع َّلق ب�صفقة حتكمها اتفاقية الهاي لعام  1964ب�ش�أن القانون َّ
للبيع الدويل للب�ضائع ،ولكن املحكمة ا�ستظهرت باملادة  )2( 42من
للبت يف الق�ضية ،فقد �س َّلم البائع ب�ضائع حتمل رمز ًا يتع َّدى
اتفاقية البيع ِّ
قررت � َّأن البائع
على عالمة جتارية م�شهورة لطرف ثالث ،ولكن املحكمة َّ
لي�ست عليه م�س�ؤولية �إزاء امل�شرتي ل َّأن امل�شرتي كان ال ميكن �أن يجهل
التعدي ،وقد �أمر امل�شرتي نف�سه بل�صق الرمز يف الت�صاميم التي و َّفرها
ِّ
()7
ً
للبائع .وباملثل ،ر�أت حمكمة � َّأن امل�شرتي ،ب�صفته حمرتفا يف التجارة
املعنية ،كان ال ميكن �أن يجهل � َّأن �أربطة الأحذية امل�ستخدمة يف الأحذية
ت�صرف
التي �س َّلمها البائع تتع َّدى على عالمة جتارية لطرف ثالث ،وقد َّ
امل�شرتي يف الواقع "بعلم تام" بهذه احلقوق اخلا�صة بالعالمة التجارية؛
قررت املحكمة �أنه ،مبوجب املادة  ،42ال ميكن للم�شرتي �أن ي�سرت َّد
ولذلك َّ
()8
من البائع املبالغ التي دفعها امل�شرتي لتعوي�ض �صاحب العالمة التجارية.
وق ُِّرر �أي�ض ًا � َّأن امل�شرتين املحرتفني الذين من الوا�ضح �أنهم كانوا ،يف
معين ًا من الأثاث ،والذين
وقت �إبرام العقد ،على علم مبن ابتدعوا �صنف ًا َّ
كانوا ي�شاورون بانتظام محترفي زخرفة داخلية" ،كان ال ميكن �أن يجهلوا
� َّأن الأثاث امل�شرتَى من [البائع] كان مق َّلداً "،ولذلك ال ميكن للم�شرتي
يتم�سك مبطالبة �إزاء البائع مبوجب املادة  )9(.42ويف قرار يتع َّلق
�أن َّ
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

بدعوى من بائع لتح�صيل الثمن غري املدفوع ل�صفائح واقية بال�ستيكية
لهواتف نقالة ،ا�شتكى امل�شرتي من �أمور من بينها � َّأن الب�ضاعة التي
�س َّلمها البائع تتع َّدى على حقوق طرف ثالث متعلِّقة بعالمة جتارية،
و�أنه نتيجة لذلك �صودرت "كميات �ضخمة" من الب�ضاعة؛ ورف�ضت

			

يوجه للبائع �إخطار ًا
املحكمة �شكوى امل�شرتي ،على �أ�سا�س � َّأن امل�شرتي مل ِّ
حق الطرف الثالث �أو ا ِّدعاءه يف غ�ضون فرتة معقولة بعد �أن علم
يحدد َّ
ِّ
احلق �أو اال ِّدعاء �أو كان ينبغي �أن يعلم به ،كما تقت�ضي
امل�شرتي بهذا ِّ
()10
املادة .)1( 43

احلوا�شي
()1ق�ضية كالوت رقم [ ٧٥٣املحكمة العليا ،النم�سا� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب  ،]٢٠٠٦رغم �أن املحكمة الحظت �أنه يف "ظروف ا�ستثنائية ،ميكن �أن ت�ؤ ِّدي اعتبارات الإن�صاف �إىل
الن�ص الكامل للقرار) .ويبدو � َّأن املحكمة ا�ستم َّدت قاعدة عبء االثبات هذه من االتفاقية نف�سها ولي�س من القانون الوطني غري اتفاقية البيع .انظر
نقل عبء االثبات" (انظر َّ
�أي�ض ًا حمكمة �آرنيم ،هولندا� ٢١ ،أيار/مايو  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ حمكمة ت�سفويل ،هولندا� ١ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار نهائي) و� 16آذار/مار�س ( ١٩٩٤قرار م�ؤقت) ،يونيلك�س.
()2
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٥٣املحكمة العليا ،النم�سا� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
()3عبارة "يع َلم � ...أو ال ميكن �أن يج َهل" باعتبارها معيار ًا مل�س�ؤولية الطرف عن العلم بالوقائع ،م�ستخدمة �أي�ض ًا يف املواد  )1( 8و )3( 35و 40و�( )2( 42أ).
()4حمكمة �آرنيم ،هولندا� ٢١ ،أيار/مايو  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ حمكمة ت�سفويل ،هولندا� ١ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار نهائي) و� ١٦آذار/مار�س ( ١٩٩٤قرار م�ؤقت) ،يونيلك�س.
()5
حق الطرف
يتحمل امل�شرتي عبء �إثبات � َّأن َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٥٣املحكمة العليا ،النم�سا� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار) .وفق ًا لهذا القرارَّ ،
ت�سميها املادة �( )1( 42أ) �أو (ب).
الثالث �أو ا ِّدعاءه ي�ستند �إىل قانون الدولة التي ِّ
()6عبارة "يع َلم � ...أو ال ميكن �أن يج َهل" ،كما هو م�شار �إليه �أعاله ،م�ستخدمة �أي�ض ًا يف املادة  ،)1( 42وتظهر يف املواد  )1( 8و )3( 35و.40
()7املحكمة العليا يف �إ�سرائيل� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٣يونيلك�س.
()8
الن�ص الكامل للقرار) .قارن ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩١حمكمة اال�ستئناف يف كوملار،
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٩حمكمة النق�ض ،فرن�سا � ١٩آذار/مار�س ( ]٢٠٠٢انظر َّ
ت�صرف "ب�صفته املهنية" عند الدخول يف عقد البيع ،كان ال ميكن �أن يجهل � َّأن البلوزات التي ا�شرتاها
فرن�سا ٢٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ِّ ]٢٠٠٢
(تقرر � َّأن امل�شرتي ،الذي َّ
تتع َّدى على حقوق امللكية الفكرية لطرف ثالث)؛ حمكمة اال�ستئناف يف روان ،فرن�سا� ١٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduكان ال ميكن �أن يجهل امل�شرتي ،الذي ق َّدم تعليمات ب�ش�أن الأحذية التي �صنعها البائع ل�صاحلهَّ � ،أن �أربطة الأحذية التي على الب�ضائع التي ت�س َّلمها
تتع َّدى على حقوق امللكية الفكرية لطرف ثالث).
()9املحكمة العليا يف فر�ساي ،فرن�سا ٢٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()10حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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املادة 43
بحق �أو ا ِّدعاء الغري
التم�سك ب�أحكام املادة � 41أو املادة � 42إذا مل ُي ِ
خطر البائ َع ِّ
(َ )1يفق ُد امل�شرتي َّ
حق ُّ
احلق �أو اال ِّدعاء �أو كان من
احلق �أو اال ِّدعاء يف ميعاد معقول من اللحظة التي ع ِلم فيها بهذا ِّ
حمدد ًا طبيع َة هذا ِّ
ِّ
واجبه �أن يعلم به.
بحق �أو ا ِّدعاء الغري وطبيعة هذا
التم�سكُ ب�أحكام الفقرة ال�سابقة �إذا كان َيع َلم ِّ
( )2ال يجو ُز للبائع ُّ
احلق �أو اال ِّدعاء.
ِّ

نظرة جمملة
 -1تفر�ض املادة  )1( 43على امل�شرتي توجيه �إخطار ب�ش�أن ا ِّدعاءات
()1
�إخالل البائع باملادتني � 41أو .42
وتن�ص املادة  )2( 43على دفاع ،يف
ُّ
معينة� ،إذا تخ َّلف امل�شرتي عن توجيه الإخطار املطلوب مبوجب
ظروف َّ
املادة  .)1( 43وتوازي �أحكام املادة  43يف جوانب عديدة �شرط الإخطار
تقررهما املادتان  39و 40فيما يتع َّلق بالإخالل
والدفاع املتعلِّق به اللذين ِّ
باملادة .35

تطبيق املادة 43
طبق عدد قليل من القرارات املادة  .43ويف �أحد هذه القرارات،
-2
َّ
�شفويا� ،أثناء زيارة �شخ�صية �إىل البائع ،ب� َّأن
وجه امل�شرتي �إخطار ًا
ًّ
َّ
(�سيارة) قبل �سبعة �أيام ،باعتبارها
الب�ضاعة
ال�سلطات �صادرت
َّ
بحق �أو
ممتلكات م�سروقة؛ و�أ�شارت املحكمة �إىل � َّأن هذا ي�شكِّل �إخطار ًا ٍّ
ا ِّدعاء يف الب�ضائع لطرف ثالث (من �ش�أنه �أن ي�شكِّل �إخال ًال بالتزامات
البائع مبوجب املادة  41من اتفاقية البيع) ،و� َّأن الإخطار ُو ِّجه خالل فرتة
باحلق
معقولة من الوقت الذي علم فيه امل�شرتي �أو كان ينبغي له �أن يعلم
ِّ
�أو اال ِّدعاء ،ولذلك يفي الإخطار ب�شروط املادة  – 43رغم � َّأن املحكمة
قالت �أي�ض ًا � َّإن الطرفني ا�ستبعدا املادة  41باالتفاق ،و� َّإن قانون التقادم
()2
املنطبق يحجب مطالبة امل�شرتي امل�ستندة �إىل املادة .41
 -3ويف قرار �آخر ،كان البائع و�شركته الأم منخرطني يف نـزاع م�ستمر
مع مانح ترخي�ص حقوق براءة يتع َّلق بقر�ص مدمج �صنعته ال�شركة الأم
وباعه البائع للم�شرتي؛ وميكن �أن يكون امل�شرتي قد علم منذ  18ت�شرين
الأول�/أكتوبر  2000ب� َّأن مانح الرتخي�ص حاول �إنهاء عقد ترخي�صه
املربم مع ال�شركة الأم ،ولكن امل�شرتي مل يعلم حتى حوايل بداية كانون
الأول/دي�سمرب َّ � 2000أن البائع يحتجز دفعات الرتخي�ص امل�ستح َّقة ملانح
الرتخي�ص .ويف ر�سالة فاك�س مر�سلة �إىل البائع م� َّؤرخة  3كانون الأول/
دي�سمرب  ،2000ا�شتكى امل�شرتي من �أنه يخ�شى �أن ي�سعى مانح الرتخي�ص
�إىل حت�صيل ر�سوم ترخي�ص من زبائن امل�شرتي مبا�شرة .ورفع البائع دعوى
لتح�صيل مبالغ الدفعات امل�ستح َّقة على ثمن الب�ضائع والتي احتجزها
امل�شرتي ،ودافع امل�شرتي عن نف�سه با ِّدعاء � َّأن البائع خالف املادة 42
املوجه من
وقررت املحكمة االبتدائية � َّأن الإخطار َّ
من اتفاقية البيعَّ .
امل�شرتي �إىل البائع ب�ش�أن ا ِّدعاء امللكية الفكرية من جانب الطرف الثالث
كان يف وقته املنا�سب مبوجب املادة  ،)1( 43ل َّأن امل�شرتي مل يكن عليه

التزام ب�أن ي�ستق�صي ،حتى يف حال وجود "ظروف مريبة" ،ما �إذا كان
عقد الرتخي�ص املربم مع مانح الرتخي�ص بقى �سارياً؛ ولذلك ال يلزم �أن
بحق �أو ا ِّدعاء امللكية الفكرية من جانب الطرف
يكون امل�شرتي قد علم ِّ
احلق �أو اال ِّدعاء؛ وف�ض ًال
الثالث قبل الوقت الذي علم فيه بالفعل بذلك ِّ
قررت املحكمة االبتدائية �أنه ،مبوجب املادة  ،)2( 43ال
عن ذلكَّ ،
يعول على زعم � ِّأي تخلُّف من جانب امل�شرتي عن توجيه
ميكن للبائع �أن ِّ
بحق
�إخطار على النحو امل�شرتط يف املادة  ،)1( 43ل َّأن البائع كان يعلم ِّ
الطرف الثالث �أو ا ِّدعائه )3(.و�أ َّكدت حمكمة اال�ستئناف الو�سطى قرار
املوجه مبوجب املادة  ،43على �أ�سا�س
املحكمة االبتدائية
( )4ب�ش�أن الإخطار َّ
املادة )2( 43؛ ونق�ضت حمكمة اال�ستئناف النهائية قرار املحكمة
املوجه
االبتدائية لأ�سباب �
()5أخرى ،دون �أن تعلِّق على م�س�ألة الإخطار َّ
مبوجب املادة  .43و�أعلن قرار �آخر يتناول املادة َّ � )2( 43أن املادة ال
تنطبق (بحيث ُي َ
عذر امل�شرتي عن تخلُّفه عن توجيه �إخطار �صحيح مبوجب
بحق
املادة � ))1( 43إ َّال �إذا كان هناك "علم قطعي من جانب [البائع] ِّ
الأطراف الثالثة �أو ا ِّدعاءاتها يف الوقت الذي كان يتعينَّ فيه �أن يكون اال ِّدعاء قد
()6
قدم �إليه".
ِّ
-4
املوجه من امل�شرتي والذي يبينِّ
وقررت حمكمة �أي�ض ًا � َّأن الإخطار َّ
َّ
وجه بعد �شهرين من
� َّأن الب�ضائع �صودرت باعتبارها م�سروقة ،الذي ِّ
احلجز على الب�ضائع ،مل يكن يف وقته املنا�سب مبوجب املادة .)1( 43
فقد �ش َّددت املحكمة على � َّأن امل�شرتي كان ينبغي �أن يدرك ب�سهولة ،دون
حاجة �إىل احل�صول على م�شورة قانونيةَّ � ،أن هذا احلجز هو حدث مهم
وقررت املحكمة
ي�شري �إىل � َّأن الب�ضائع التي �س َّلمها البائع كانت م�سروقة؛ َّ
قانونيا مع ّقد ًا
�أي�ض ًا � َّأن امل�شرتي مل يربهن على ا ِّدعائه �أنه �أجرى تقييم ًا
ًّ
()7
يوجه
مل
امل�شرتي
قررت املحكمة � َّأن
ِّ
َّ
ومطو ًال للحجز .وعالوة على ذلكَّ ،
�إىل البائع �إخطار ًا �صحيح ًا مبوجب املادة  )1( 43ب� َّأن اجلهة امل� َّؤمن
لديها على الطرف الذي ُي َّدعى � َّأن الب�ضائع ُ�سرقت منه طلبت �أن ي�سلِّمها
وقررت املحكمة �أنه ،حتى �إذا كانت املعلومات املتعلِّقة
امل�شرتي الب�ضائعَّ ،
بهذا الطلب والواردة يف ال�شكوى القانونية املق َّدمة من امل�شرتي �ضد البائع
ميكن �أن تفي مبقت�ضيات املادة  ،)1( 43ف� َّإن الإخطار كان مفرط الت�أخري
ل َّأن ال�شكوى ُق ِّدمت بعد قرابة �سبعة �أ�شهر من تل ِّقي امل�شرتي طلب �شركة
الت�أمني )8(.و�أبدت املحكمة� ،ضمن هذا القرار ،عدد ًا من املالحظات
فبينت املحكمة � َّأن
يوجه مبوجب املادة َّ .43
العامة ب�ش�أن الإخطار الذي َّ
حتددها ظروف
"الفرتة املعقولة" لتوجيه الإخطار مبوجب املادة ِّ )1( 43
معينة على حدة ،و� َّأن التف�سري "اجلامد" للفرتة املتاحة للم�شرتي
كل حالة َّ
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

لتوجيه الإخطار من �ش�أنه �أن يكون غري �سليم لتلك الأ�سباب؛ و� َّأن امل�شرتي
معينة من الزمن ي�ستطيع خاللها �أن يح�صل على �صورة
حت ُّق له "فرتة َّ
تقريـبية للو�ضع القانوين" ،ومن �ش�أن طول هذه الفرتة �أن يت�أ َّثر بنوع العيب
القانوين الذي يتع َّلق به الأمر )9(.وب�ش�أن حمتويات وغر�ض الإخطار الذي
ت�شرتطه املادة  ،)1( 43قالت املحكمة �إنه ال يكفي �إبالغ البائع عموم ًا
ب� َّأن الب�ضائع ُي َّدعى �أنها م�سروقة ،ل َّأن "الإخطار با ِّدعاء الطرف الثالث
ُيفرت�ض فيه �أن يتيح للبائع �أن يت�صل بالطرف الثالث و�أن يدافع عن

			

اال ِّدعاء �إزاء امل�شرتي .ولذلك يجب �أن يبينِّ الإخطار ا�سم الطرف الثالث
()10
و�أن يبلِّغ البائع باخلطوات التي ا َّتخذها الطرف الثالث".
يف�سروا املادة )1( 43
 -5وميكن �أن ُيفرت�ض � َّأن من ُيطلب منهم �أن ِّ
تطبق
�أو املادة  )2( 43قد يبحثون عن الإر�شاد يف القرارات العديدة التي ِّ
الأحكام املوازية الواردة يف املادة  39واملادة  ،40رغم � َّأن من الأكيد � َّأن
االختالفات بني تلك الأحكام واملادة  43يجب �أ َّال تغيب عن البال.

احلوا�شي
()1انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1235حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س  ٢٠٠٧و ١٨كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
يوجه �إخطار ًا مبقت�ضى املادة  )1( 43ال ينطبق �إ َّال على ا ِّدعاء امل�شرتي ب� َّأن الب�ضائع التي �س َّلمها
(تقرر � َّأن واجب امل�شرتي ب�أن ِّ
الإنرتنت على العنوانِّ www.cisg.law.pace.edu :
حلق �أو ا ِّدعاء لطرف ثالث انتهاك ًا للمادة  41من اتفاقية البيع ،ولي�س على ا ِّدعاء امل�شرتي ب� َّأن البائع مل ينقل ملكية الب�ضائع على النحو الذي ت�شرتطه املادة
البائع كانت خا�ضعة ٍّ
 30من اتفاقية البيع).
()2ق�ضية كالوت رقم [ 1235حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س  ٢٠٠٧و ١٨كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()3
الن�ص الكامل للقرار) (ت�شمل تقريرا عن قرار املحكمة االبتدائية وحمكمة
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٧٥٣املحكمة العليا ،النم�سا� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]٢٠٠٦انظر َّ
اال�ستئناف املتو�سطة).
()4املرجع نف�سه.
()5املرجع نف�سه .لالطِّ الع على قرار �آخر يتناول تطبيق املادة  43على ا ِّدعاء م�ش ٍرت مبوجب املادة  42من اتفاقية البيع ،انظر حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ٥ ،كانون الأول/
عاء مبوجب املادة  42من اتفاقية البيع).
دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تتناول ا ِّد ً
()6حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ١٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٤القرار مبينَّ وم�ؤ َّكد (دون تعليق حم َّدد على املادة  ))2( 43يف ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٢املحكمة
الن�ص الكامل للقرار).
االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٦انظر َّ
()7
الن�ص الكامل للقرار) .لالطِّ الع على قرار �آخر يق�ضي ب� َّأن امل�شرتي خ�سر ا ِّدعاءه
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٢املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٦انظر َّ
لأنه تخ َّلف عن توجيه �إخطار مبوجب املادة  ،)1( 43انظر حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduتتناول ا ِّدعاء مبوجب املادة  42من اتفاقية البيع).
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
٢٠٠٦
الثاين/يناير
()8ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٢املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون
َّ
()9املرجع نف�سه.
()10املرجع نف�سه.
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املادة 44
بالرغم من �أحكام الفقرة ( )1من املادة  39والفقرة ( )1من املادة  ،43يجو ُز للم�شرتي �أن يخ ِّف�ض الثمن وفق ًا لأحكام
�سبب معقول ُي ِّربر عدم قيامه بتوجيه الإخطار
املادة � 50أو �أن يطلب تعوي�ضات �إ َّال فيما يتع َّلق بالك�سب الذي فاته وذلك �إذا كان لديه ٌ
املطلوب.

نظرة جمملة
 -1عندما تنطبق املادة  ،44تخ ِّفف—رغم �أنها ال تلغي—العواقب
يوجه الإخطار الذي تقت�ضيه
التي يعاين منها امل�شرتي الذي مل ِّ
املادة ( )1( 39التي ت�شرتط توجيه �إخطار بعدم مطابقة الب�ضائع امل�س َّلمة)،
�أو املادة ( )1( 43التي ت�شرتط توجيه �إخطار با ِّدعاءات الطرف الثالث
املتعلِّقة بالب�ضائع) )1(.ويف العادة ،يفقد امل�شرتي الذي ال ميتثل لأحكام
توجيه الإخطار هذه �سبل انت�صافه من البائع ب�ش�أن عدم املطابقة
املزعوم وب�ش�أن ا ِّدعاء الطرف الثالث .بيد �أنه مبقت�ضى املادة � ،44إذا
كان لدى امل�شرتي "�سبب معقول" لعدم توجيه �إخطار �صحيح مبوجب
املادتني � )1( 39أو  ،)1( 43ي�ستعيد امل�شرتي بع�ض �سبل االنت�صاف
امل�ستح َّقة له ،حيث "يجوز للم�شرتي �أن يخ ِّف�ض الثمن وفق ًا لأحكام
املادة � 50أو �أن يطلب تعوي�ضات �إ َّال فيما يتع َّلق بالك�سب الذي فاته ."...
غري � َّأن امل�شرتي ال يح�صل على �سبل انت�صاف �أخرى كان �سيح�صل عليها
لو وفى ب�شرط الإخطار ،مثل �سبل االنت�صاف املت�صلة بف�سخ العقد .وهكذا
ففي �أحد القرارات التي كان فيها لدى امل�شرتي "�سبب معقول" ،وفق ًا
للمادة  ،44لعدم توجيه �إخطار �صحيح مبقت�ضى املادة � ،)1( 39سمحت
هيئة التحكيم للم�شرتي باحل�صول على التعوي�ض عن عدم املطابقة ،على
الرغم من � َّأن هيئة التحكيم رف�ضت ،عم ًال باملادة  ،44منح � ِّأي تعوي�ضات
عن الك�سب املفقود )2(.ويف قرار حتكيم �آخر�ُ ،سمح للم�شرتي الذي مل
يخطر البائع بعدم املطابقة خالل الوقت الذي ي�سمح به العقد ب�أن يخ ِّف�ض
�سيح َرم
الثمن عم ًال باملادة  ،50رغم � َّأن هيئة التحكيم
الحظت � َّأن امل�شرتي ُ
()3
من �سبل االنت�صاف امل�ستندة �إىل ف�سخ العقد.

نطاق املادة 44
 -2يقت�صر االنت�صاف الذي متنحه املادة  44على حاالت عدم االمتثال
تن�ص عليها املادة � )1( 39أو املادة  .)1( 43وال
ملتطلبات الإخطار التي ُّ
احلد الأق�صى البالغ
متنح املادة  44امل�شرتي ،وفق ًا لأحكامها� ،إعفاء من ِّ
�سنتني لتوجيه الإخطار بعدم املطابقة والذي تفر�ضه املادة  .)2( 39وال
ميكن للم�شرتي الذي تخ َّلف عن الوفاء باملوعد النهائي للإخطار الذي
يطبق املادة  44لكي يفلت من العواقب ،حتى �إذا
تفر�ضه املادة � )2( 39أن ِّ
كان لديه "�سبب معقول" لعدم توجيه الإخطار )4(.و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ر�أت
�إحدى املحاكم �أنه ،مبا � َّأن املادة  44ال ت�شري �إىل التزام امل�شرتي بفح�ص
الب�ضائع عم ًال باملادة  ،38ف� َّإن امل�شرتي ال ي�ستطيع اال�ستظهار باملادة � 44إذا
كان �سبب تخلُّفه عن االمتثال ملتطلبات الإخطار الواردة يف املادة )1( 39
هو عدم فح�صه الب�ضائع يف الوقت املنا�سب ،حتى �إذا كان لديه �سبب
معقول لت�أخري الفح�ص )5(.بيد � َّأن هذا القرار ُنق�ض لأ�سباب �أخرى لدى

اال�ستئناف )6(،ويبدو � َّأن قرارين �آخرين على الأقل يتعار�ضان معه؛ فقد
وجه امل�شرتي �إخطار ًا يف غري الوقت املنا�سب لأنه
طبقا املادة  44حيث َّ
َّ
()7
ت� َّأخر يف فح�ص الب�ضائع ولكن كان لديه �سبب معقول للت�أخري .ويبدو
� َّأن �أحد القرارين الأخريين ا َّتخذ وجهة نظر وا�سعة ب�ش�أن نطاق املادة 44
يف باملوعد النهائي لتوجيه الإخطار بعدم
فطبق احلكم على م�ش ٍرت مل ِ
()8
املطابقة الذي تفر�ضه املادة  ،)1( 39ولكن مبوجب حكم تعاقدي.
�شرط وجود "�سبب معقول"

بوجه عام

 -3تنطبق املادة � 44إذا كان لدى امل�شرتي "�سبب معقول" لعدم توجيه
الإخطار الذي ت�شرتطه املادة � )1( 39أو املادة  .)1( 43وت�شتمل �أحكام
الإخطار هذه على معايري مرنة من �أجل ا�ستيعاب الظروف املتباينة يف
التنوع من ال�صفقات التي تنطبق عليها اتفاقية البيع.
املجموعة الوا�سعة ُّ
يتم الوفاء مبعايري الإخطار املرنة الواردة يف
وال تنطبق املادة � 44إ َّال �إذا مل َّ
املادتني  )1( 39و .)1( 43ولذلك ،يجب �أن ي َّتخذ معيار "ال�سبب املعقول"
الوارد يف املادة —44والذي �أُ ِّكد على �أنه "ال يتع َّلق بالتق�صري كم�صطلح
قانوين تقني"(—)9نهج ًا �أكرث تخ�صي�ص ًا( )10و"ذاتية"(� )11إزاء ظروف
امل�شرتي .وعلى وجه التحديد ،قيل � َّإن "�سلوك امل�شرتي ُي َ
عذر �إذا كان امل�شرتي
معين ًا
ي�ستح ُّق ،على وجه الإن�صاف ،يف ظروف احلالة املنفردةُّ ،
تفهم ًا َّ
معيناً )12(".وهكذا فرغم � َّأن �أحد القرارات �أ�شار �إىل � َّأن ال�سبب
واعتبار ًا َّ
ت�صرف "بالعناية
املقبول مبوجب املادة  44يتط َّلب �أن يكون امل�شرتي قد َّ
واحلر�ص اللذين تتط َّلبهما الظروف"� ،ش َّددت املحكمة على � َّأن ذلك
()13
ينبغي تقييمه بالرجوع �إىل "الإمكانيات امللمو�سة" املتاحة للم�شرتي.
و�ش َّدد قرار �آخر على الو�ضع املعينَّ للم�شرتي ،وذلك بالت�أكيد على � َّأن
رجح
ال�شخ�ص املنخرط يف الأعمال (تاجر م�ستقل �أو حريف �أو مهني) ُي َّ
يرجح
�أن يتو َّفر لديه �سبب مقبول لعدم توجيه الإخطار املطلوب �أكرث َّ
مما َّ
جتاريا �سريع
�أن يتو َّفر ذلك ال�سبب لدى كيان جتاري ميار�س عم ًال
(ًّ )14
الوترية يتط َّلب اتخاذ قرارات �سريعة و�إجراءات فورية .وانطوى قرار
�ضمنيا على � َّأن احلجم ال�صغري لعمليات امل�شرتي ،الذي ال ي�سمح
�آخر
ًّ
متفرغ لفح�ص الب�ضائع ،ميكن �أن ي�شكِّل الأ�سا�س
له بتخ�صي�ص موظف ِّ
قررت � َّأن العذر الذي
املحكمة
أن
�
رغم
إخطار،
ل�سبب معقول لت� ُّأخر ال
َّ
َّ
ا َّدعاه امل�شرتي لي�س �سبب تخلُّفه عن البدء يف فح�ص الب�ضائع �إىل ما بعد
()15
�أكرث من ثالثة �أ�شهر من الوقت الذي كان ينبغي �أن يبد�أ فح�صها فيه.
بالبت يف تطبيق
وقد ُح ِّددت املعايري التالية �أي�ض ًا باعتبارها ذات �صلة ِّ
املادة  :44ما �إذا كانت عواقب التخلُّف عن توجيه �إخطار �صحيح "ذات
تداعيات طفيفة بحيث � َّإن البائع ُي َ
تربر العواقب
عذر
عادة فيها ولذلك ال ِّ
()16
الكبرية لال�ستبعاد الكامل لل�ضمانات "،وكذلك نتيجة لـ "موازنة بني
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

امل�صالح وفق ًا ملعيار الإن�صاف" )17(.و�أُ ِّكد �أي�ض ًا على �أنه ،مبا � َّأن املادة 44
ا�ستثناء لقواعد الإخطار الواردة يف املادة  )1( 39واملادة ،)1( 43
تن�شئ
ً
()18
�ضيقاً.
تف�سر تف�سري ًا ِّ
فينبغي �أن َّ

�شرط وجود "�سبب معقول":
عبء الإثبات
يتحمل عبء �إثبات انطباق املادة 44
�  -4أُ ِّكد �صراحة على � َّأن امل�شرتي َّ
تقيد امل�شرتي
– وعلى اخل�صو�ص عبء �إثبات وجود "�سبب معقول" لعدم ُّ
()19
مبتطلبات الإخطار املن�صو�ص عليها يف املادتني � )1( 39أو .)1( 43
�ضمنيا على نف�س القاعدة
ويبدو � َّأن العديد من القرارات الأخرى انطوت
ًّ
حجة
كاف على ال�سبب
عندما اعتربت � َّأن عدم وجود دليل ٍ
()20املعقول يعني � َّأن َّ
امل�شرتي امل�ستندة �إىل املادة  44ينبغي �أن ُتر َف�ض.

�شرط وجود "�سبب معقول":
التطبيق
 -5ا�س ُتظهِ ر باملادة  44يف عدد من القرارات ،ولكن نادر ًا ما َّمت ذلك
بنجاح ،ففي غالبية كبرية من القرارات ،وجدت املحكمة املعنية �أنه مل
يتم الوفاء ب�شرط "ال�سبب املعقول" )21(.ويف �إحدى الق�ضايا ،على �سبيل
َّ
احتج امل�شرتي ب� َّأن لديه �سبب ًا معقو ًال لعدم توجيه �إخطار بعيب يف
املثال،
َّ
املطابقة يف الوقت املنا�سب ،ل َّأن الب�ضائع ُح ِجزت يف اجلمارك عندما
و�صلت �إىل بلد امل�شرتي ،و� َّأن تركيب ماكينات التجهيز ال�صناعي الالزمة
للت�شغيل التجريـبي للب�ضائع ت� َّأخر� .إ َّال � َّأن املحكمة ق�ضت ب� َّأن امل�شرتي مل
ُيثبت �أنه مل يكن بو�سعه الو�صول �إىل الب�ضائع لفح�صها عندما و�صلت �أول
الأمر �إىل امليناء املق�صود؛ وعالوة على ذلك ،مل يثبت امل�شرتي � َّأن الت�أخري
يف تركيب ماكينات التجهيز مل يكن ب�سبب �إهماله )22(.ويف ق�ضية �أخرى
احتج امل�شرتي ب� َّأن البائع �س َّلم َ�سمك ًا من نوع خمتلف عن النوع الذي طلبه.
َّ
ً
ال�سمك كانت به عيوب �أخرى يف املطابقة،
أن
�
ب
ا
أي�ض
�
امل�شرتي
واحتج
َّ
َّ
َّ
و� َّأن �سببه املعقول لعدم توجيه الإخطار بالعيوب الإ�ضافية يف املطابقة
يف الوقت املنا�سب هو �أنه اعترب العقد مف�سوخ ًا ل َّأن البائع �س َّلم النوع
قررت � َّأن امل�شرتي ر�ضي بالو�صف
ال�سمك .غري � َّأن املحكمة َّ
اخلط�أ من َّ
لل�سمك امل�س َّلم؛ وبالتايل ال ي�ستطيع امل�شرتي �أن يعرت�ض
البائع
الذي كتبه
َّ
املورد ،كما � َّأن �سبب عدم توجيهه الإخطار ب�ش�أن العيوب
ال�سمك َّ
على نوع َّ
()23
الأخرى لي�س �صحيح ًا �أي�ض ًا مبوجب املادة  .44و�أ َّكد قرار �آخر �أنه نظر ًا
ل َّأن عمل امل�شرتي �سريع الوترية عموماً ،ويتط َّلب اتخاذ قرارات �سريعة
و�إجراءات فورية ،مل يكن لدى امل�شرتي �سبب معقول لعدم توجيه الإخطار
()24
بعدم املطابقة يف الوقت املنا�سب.
وقررت حمكمة �أخرى � َّأن امل�شرتي
َّ
الذي مل يفح�ص الفراء �إىل �أن قام طرف ثالث بت�صنيعها ،والذي نتيجة
لذلك مل يقم بتوجيه �إخطار يف الوقت املنا�سب ب�ش�أن عدم مطابقة الفراء،
مل يكن لديه �سبب معقول لت�أخري الإخطار ،لأنه كان ميكن �أن يقوم خبري
عينة من الب�ضائع عند ت�سليمها ،وكانت هناك و�سائل ات�صال بني
بفح�ص ِّ
()25
الطرفني كافية لنقل الإخطار على الفور .ورئي �أي�ض ًا � َّأن قرار امل�شرتي
تخزين الب�ضائع ع َّدة �سنوات قبل تركيبها ،الأمر الذي � َّأخر اكت�شاف عدم
املطابقة ،مل يكن "�سبب ًا معقو ًال" مبقت�ضى املادة  ،44ل َّأن امل�شرتي مل يذكر

			

هذه الظروف �أثناء املفاو�ضات حول العقد ،ومن َّثم مل ت�صبح جزء ًا من
�أ�سا�س العالقة القانونية بني الطرفني )26(.وعالوة على ذلك فحيث فح�ص
�أحد البائعني الب�ضاعة يف جهة من�شئها ،مل يو ِّفر كون املادة )2( 38
كان ميكن �أن تتيح للم�شرتي ت�أجيل الفح�ص حتى و�صول الب�ضائع �إىل
جهة مق�صدها �سبب ًا معقو ًال لتخلُّف امل�شرتي عن �إبالغ البائع �إىل �أن
()27
م�ضى �أكرث من الفرتة املعقولة بعد اكت�شاف امل�شرتي عدم املطابقة.
يقدم �سبب ًا معقو ًال لت�أخري الإخطار حيث ا�ستند �إىل
ورئي � َّأن امل�شرتي مل ِّ
� َّأن عدم املطابقة كان يتع َّلق بـ "جمموعة مع َّقدة من الظروف تت�صل بثالثة
وقررت املحكمة � َّأن
نظم قانونية خمتلفة" ف�ض ًال عن "تعقيدات لغوية"؛ َّ
تربر الوقت الإ�ضافي الذي احتاجه
امل�شرتي مل ُيثبت � َّأن هذه()28العوامل ِّ
امل�شرتي لتوجيه الإخطار .ومل ينجح م�ش ٍرت �آخر يف احتجاجه ب�أنه كان
لديه �سبب معقول لعدم توجيه �إخطار يف الوقت املنا�سب وهو � َّأن ال�شعري
مل يكن ممكن ًا بيعه باعتباره �شعري ًا
ع�ضويا ،فقد �أ َّكد امل�شرتي �أنه تعينَّ
ًّ
يوجه الإخطار �إىل �أن تعلن ال�سلطات التنظيمية
عليه �أن ينتظر قبل �أن ِّ
الوطنية � َّأن الب�ضائع غري م� َّؤهلة لأن ُتعترب ب�ضائع ع�ضوية؛ بيد � َّأن املحكمة
قررت �أن تخلُّف البائع عن �أن يرفق بال�شعري امل�س َّلم �شهادة الزمة باملن�ش�أ
َّ
الع�ضوي  -وهو �سبب عدم ت�أ ُّهل الب�ضائع لأن تكون ع�ضوية  -قد جعل
حد ذاته الب�ضائع امل�س َّلمة غري مطابقة ،ومل يكن هناك �سبب يجعل
يف ِّ
()29
امل�شرتي ينتظر قبل توجيه �إخطار بهذا العيب يف املطابقة .ورئي � َّأن
توجيه �إخطار ب�ش�أن عيب واحد يف املطابقة ال يعطي امل�شرتي �سبب ًا معقو ًال
()30
لعدم �إبالغ البائع بالعيوب الأخرى يف املطابقة.
التذرع ب�سبب معقول
 -6غري �أنه يف ع َّدة ق�ضايا جنح امل�شرتي يف ُّ
لعدم الوفاء ب�شرط الإخطار املن�صو�ص عليه يف املادة  ،)1( 39ومت َّكن
نتيجة لذلك من اال�ستظهار ب�سبل االنت�صاف التي حتتفظ بها املادة 44
()31
عينه الطرفان
للم�شرتي .ففي �أحد القرارات ،فح�ص مف ِّت�ش م�ستقلَّ ،
ب�صورة م�شرتكة ،فحم كوك يف وقت حتميله يف الناقلة ،و�أ�صدر املف ِّت�ش
�شهادة بالتحليل� .إ َّال � َّأن امل�شرتي اكت�شف عندما و�صلت ال�شحنة � َّأن ال�شحنة
عما هو وارد يف �شهادة التحليل ،وعندئذ �أخطر
امل�س َّلمة تختلف ًّ
كما ونوع ًا َّ
املوجه من امل�شرتي
إخطار
ل
ا
أن
�
ب
التحكيم
هيئة
وق�ضت
البائع بامل�شكلة.
َّ
َّ
مل يكن يف الوقت املنا�سب مبوجب املادة  ،)1( 39لكن �شهادة التحليل
اخلاطئة تعطي امل�شرتي �سبب ًا معقو ًال للت�أخري ،لأنه مبا � َّأن ال�شهادة نتجت
عينها الطرفان فلي�س امل�شرتي ملزَ م ًا بها �أو م�س�ؤو ًال عن
عن جهة م�ستقلة َّ
()32
�أخطائها ،ولذلك ميكنه اال�ستظهار باملادة  .44ويف �إجراءات حتكيم
�أخرى ،كان �أحد �أحكام العقد يتط َّلب �أن تق َّدم ا ِّدعاءات عدم املطابقة
خالل  50يوم ًا من التاريخ املختوم على �سند ال�شحن ال�صادر عند
�إر�سال الب�ضائع .و�أ�صبح تفتي�ش الب�ضائع يف ميناء ال�شحن غري ممكن،
ومل يفح�ص امل�شرتي الب�ضائع �إ َّال عند و�صولها �إىل مق�صدها .ونتيجة
يوجه امل�شرتي �إخطار ًا بعدم املطابقة قبل املوعد النهائي البالغ
لذلك ،مل ِّ
قررت �أنه كان لدى امل�شرتي �سبب معقول
خم�سني يوماً ،لكن املحكمة َّ
وطبقت املادة  44لل�سماح للم�شرتي بتخفي�ض ثمن الب�ضائع عم ًال
للت�أخري َّ
()33
باملادة  50من االتفاقية .وحيث �أبلغ امل�شرتي البائع فور ًا بعد �أن اكت�شف
يف الواقع م�س�ؤولية البائع عن عدم املطابقة (رغم � َّأن ذلك كان بعد الوقت
قررت املحكمة � َّأن امل�شرتي كان ينبغي �أن يكت�شف فيه عدم
املنا�سب الذي َّ
تقرر
يتعر�ض البائع ل�ضرر ظاهر من الت�أخري()34يف الإخطارَّ ،
املطابقة) ،ومل َّ
�أن عذر ال�سبب املعقول مبوجب املادة  44كان مالئماً.
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احلوا�شي
()1
طبقت فيها املادة  44يتع َّلق ب�أحوال تخ َّلف فيها امل�شرتي عن توجيه �إخطار �صحيح بعدم املطابقة على النحو الذي تقت�ضيه املادة  .)1( 39ولالطِّ الع
كان معظم الق�ضايا التي ِّ
على ق�ضية تنظر يف تطبيق املادة  44حيث تخ َّلف امل�شرتي عن توجيه �إخطار �صحيح على النحو الذي تقت�ضيه املادة  ،)1( 43انظر ق�ضية كالوت رقم [ 822املحكمة االحتادية،
�أملانيا ١١ ،كانون الثاين/يناير  .]2006ولي�ست املادة  44احلكم الوحيد الذي يح ُّد من �أثر تخلف امل�شرتي عن توجيه الإخطار الالزم .فاملادتان  40و )2( 43حتتويان على �أحكام
مماثلة (ولكن لي�ست مطابقة) تعذر امل�شرتي عن تخلُّفه عن توجيه الإخطار ،ا�ستناد ًا �إىل علم البائع بعدم املطابقة �أو با ِّدعاء طرف ثالث يف الب�ضائع.
()2هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،حزيران/يونيه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩١٨٧يونيلك�س.
()3ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٤هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٠قرار التحكيم
رقم .])١٩٩٩/٥٤
()4حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� ٢٤ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()5ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه  .]١٩٩٧بعبارة �أخرى ،وفق ًا لهذا القرار ،ال يخ�ضع لقاعدة "ال�سبب املعقول"
الواردة يف املادة � 44سوى التخلُّف عن الإر�سال الفعلي للإخطار �أو ت�أخري �إر�ساله؛ وال يدخل يف نطاق املادة  44عدم االمتثال ل�شرط الفح�ص املن�صو�ص عليه يف املادة ،)1( 38
� ًّأيا كان ال�سبب .وينبغي مالحظة �أنه يبدو � َّأن "مبد�أ الإر�سال" الوارد يف املادة  ،27الذي مبقت�ضاه ال ي�ؤ ِّدي الت�أخري �أو اخلط�أ يف �إي�صال الإخطار �أو عدم و�صوله �إىل جتريد الإخطار
املوجه مبوجب املادتني � )1( 39أو .)1( 43
من مفعوله ،ينطبق على الإخطار َّ
()6
قررت املحكمة يف هذا اال�ستئناف � َّأن البائع تنازل عن ح ِّقه يف التعويل على تخلُّف
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب َّ .]1998
امل�شرتي عن توجيه �إخطار �صحيح ،ولهذا ال�سبب تركت املحكمة م�س�ألة ما �إذا كان بو�سع امل�شرتي �أن ي�ستظهر باملادة  44قائمة �صراحة.
()7هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،حزيران/يونيه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩١٨٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٤هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٠قرار التحكيم رقم .])١٩٩٩/٥٤
()8املرجع نف�سه.
()9ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()10
الن�ص الكامل للقرار) ("ظروف الق�ضية املنفردة") .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٢املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٦انظر َّ
رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
الن�ص الكامل للقرار) ("ظروف
("ظروف الق�ضية املنفردة")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٢ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الق�ضية املنفردة").
(انظر
]
٢٠٠٦
الثاين/يناير
كانون
١١
أملانيا،
�
االحتادية،
املحكمة
[
٨٢٢
رقم
كالوت
ق�ضية
()11انظر
الن�ص الكامل للقرار) ("�إيالء االعتبار لظروف امل�شرتي ال�شخ�صية").
َّ
انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
�"( www.cisg.law.pace.eduإيالء االعتبار الواجب للظروف ال�شخ�صية امل�ؤثِّرة على امل�شرتي").
الن�ص الكامل للقرار) .قارن ق�ضية كالوت رقم [ 1236ق�ضية حمكمة
(انظر
()12ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٢املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٦
َّ
اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :يوجد �سبب معقول
التفهم واحللم العادلني ب�سبب ظروف الق�ضية املنفردة")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا،
�إذا كان �سلوك امل�شرتي ي�ستح ُّق بع�ض ُّ
من
درجة
"
ق
ي�ستح
،
"
نة
املعي
الق�ضية
ظروف
يف
"
امل�شرتي،
كان
إذا
�
44
املادة
(تنطبق
للقرار)
الكامل
الن�ص
التفهم والت�ساهل").
ُّ
ُّ
َّ
� ٢شباط/فرباير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()13
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم ٥٤٢
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
[املحكمة العليا ،النم�سا ١٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٢ت�ؤ ِّكد �أنه ،رغم � َّأن عذر ال�سبب املعقول مبوجب املادة  44ال ينطبق �إ َّال �إذا كان تخلُّف امل�شرتي عن توجيه الإخطار يف الوقت
ت�صرف
املنا�سب "راجع ًا لأ�سباب من �ش�أنها �أن تعذر امل�شرتي املتو�سط يف ال�سياق العادي للأعمال الذي يجري بح�سن َّنية "،ف� َّإن احلكم ي�شرتط �أي�ض ًا �أن "يكون امل�شرتي قد َّ
ذاتيا وفق ًا للظروف ال�سائدة").
باحلر�ص الذي يتو َّقعه ًّ
()14
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٥انظر َّ
()15
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٢املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين� ،سوي�سرا ٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٧انظر َّ
()16
الن�ص الكامل للقرار) .قارن ق�ضية كالوت رقم [ 1236ق�ضية حمكمة
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٢املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٦انظر َّ
اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�"( www.cisg.law.pace.edu :إذا كان التخلُّف عن
توجيه الإخطار الالزم يبلغ من عدم الأهمية � ...أنه ميكن التنازل عنه يف �سياق التعامل التجاري العادي والعادل ،ولذلك ال ينبغي �أن يخ�ضع للعواقب ال�شديدة التي ترت َّتب على
اال�ستبعاد التام للم�س�ؤولية").
()17ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 .www.cisg.law.pace.eduالعوامل التي ينبغي النظر فيها يف اختبار املوازنة يف �إطار املادة  44ت�شمل ،وفق ًا لهذا القرار" ،مدى �ش َّدة التخلُّف عن االمتثال للواجب ،وعواقب
اال�ستبعاد التام للم�س�ؤولية ،وال�ضرر الذي وقع على البائع ب�سبب التخلُّف عن توجيه الإخطار ،واجلهود التي بذلها امل�شرتي يف االمتثال لل�شروط املتعلِّقة بالإخطار".
()18
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٢املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٦انظر َّ
يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤٢املحكمة العليا،
النم�سا ١٧ ،ني�سان�/أبريل .]٢٠٠٢
()19
الن�ص
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ،)Al Palazzo S.r.l v. Bernardaud di Limoges S.A.( ]2002انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٩٢
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣انظر َّ
()20
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٥حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ])٧٣٣١
يف يينا� ،أملانيا� ٢٦ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٨انظر َّ
]
2000
متوز/يوليه
١٢
إيطاليا،
�
فيجيفانو،
حمكمة
[
٣٧٨
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
(انظر
(انظر َّ
َّ
الدولية( ١٩٩٧ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨٦١١يونيلك�س.
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()21
قررت املحكمة � َّأن امل�شرتي لي�س لديه �سبب معقول لتخلُّفه عن الوفاء ب�شرط الإخطار الوارد يف املادة  :)1( 39ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٢املحكمة
يف الق�ضايا التاليةَّ ،
الن�ص
الن�ص الكامل للق�ضية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٢املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٦انظر َّ
العليا� ،إ�سبانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٨انظر َّ
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ١٠ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٤؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٣ ،ت�شرين
الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني،
�أملانيا� ٢ ،شباط/فرباير ]٢٠٠٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤٢املحكمة العليا ،النم�سا ١٧ ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٢؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا ١٥ ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،١٩٩٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ]١٩٩٥؛ ق�ضية
يف يينا� ،أملانيا� ٢٦ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٨انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة
(انظر
]
١٩٩٧
الثاين/يناير
كانون
٨
�سوي�سرا،
لو�سرين،
كالوت رقم [ ١٩٢املحكمة العليا يف كانتون
َّ
الن�ص
(انظر
]
١٩٩٧
حزيران/يونيه
٢٥
أملانيا،
�
كالرزروهي،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
[
٢٣٠
رقم
كالوت
ق�ضية
؛
]
)٧٣٣١
رقم
التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم
َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية١٩٩٧ ،
(انظر
]
2000
متوز/يوليه
١٢
إيطاليا،
�
فيجيفانو،
حمكمة
[
٣٧٨
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم
َّ
(قرار التحكيم رقم  ،)٨٦١١يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٢حمكمة اال�ستئناف
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦٣املحكمة املحلية يف �أونرتراينتال� ،سوي�سرا� ١٦ ،أيلول/
الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Sø og Handelsretten[ ٩٩٧الدامنرك ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،]2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
�سبتمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
على العنوانَّ � . www.cisg.law.pace.edu :أما عدد الق�ضايا التي جنح فيها امل�شرتي يف اال�ستظهار باملادة  44فهو ،على النقي�ض من ذلك ،قليل للغاية .انظر هيئة التحكيم التابعة
لغرفة التجارة الدولية ،حزيران/يونيه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩١٨٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٤هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٠قرار التحكيم رقم  .])١٩٩٩/٥٤بيد �أنه ينبغي �أن يالحظ �أنه ،يف قرار ر�أت فيه املحكمة � َّأن املادة  44ال تنطبق ،ذكرت
�سببيا بتخلُّف امل�شرتي عن الوفاء ب�شرط الإخطار الوارد يف املادة  .)1( 39انظر ق�ضية
املحكمة
�ضمنيا � َّأن امل�شرتي عر�ض وقائع كان من �ش�أنها �أن ت�شكِّل �سبب ًا معقو ًال لو َّمت ربطها ًّ
ًّ
كالوت رقم [ ١٩٢املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين� ،سوي�سرا ٨ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
()22ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب .]1998
()23ق�ضية كالوت رقم  ،Sø og Handelsretten[ ٩٩٧الدامنرك ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،]2002ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
١٩٩٥
�شباط/فرباير
٨
أملانيا،
�
ميونيخ،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
[
١٦٧
رقم
()24ق�ضية كالوت
َّ
()25املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا ١٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٧يونيلك�س.
()26ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٢ ،شباط/فرباير .]٢٠٠٤
()27
الن�ص الكامل للق�ضية).
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٢املحكمة العليا� ،إ�سبانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٨انظر َّ
()28
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٢املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٦انظر َّ
()29
قررت
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانَّ .www.cisg.law.pace.edu :
املحكمة �أي�ض ًا � َّأن �إمكانية �أن يو ِّفر البائع �شهادة املن�ش�أ الع�ضوي بعد الت�سليم ال تعطي امل�شرتي �سبب ًا معقو ًال لت�أخري توجيهه الإخطار ،ل َّأن ت�أخري توفري ال�شهادة ال ي�سمح به العقد
وال اللوائح املنطبقة.
()30ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ١٠ ،آذار/مار�س .]٢٠٠٤
()31ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،حزيران/يونيه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩١٨٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٧٤
[هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٠قرار التحكيم رقم  .])١٩٩٩ /٥٤يف
متفرغ لفح�ص الب�ضائع ،ميكن �أن ي�شكِّل �سبب ًا معقو ًال
ق�ضية �أخرى ،ذكرت املحكمة
�ضمنيا � َّأن �صغر حجم عمليات امل�شرتي ،الذي ال ي�سمح له بتخ�صي�ص موظف ِّ
ًّ
ً
ً
جمرد بدء فح�ص الب�ضائع �إىل ما بعد انق�ضاء
عن
فه
ل
بتخ
ا
�سببي
ا
ارتباط
ا
مرتبط
لي�س
الق�ضية
هذه
يف
امل�شرتي
عذر
أن
�
رت
قر
املحكمة
لت�أخري الإخطار ،رغم � َّأن
ُّ
َّ
ًّ
َّ
َّ
�أكرث من ثالثة �أ�شهر من الوقت الذي كان ينبغي �أن يفعل فيه ذلك .انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٢املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين� ،سوي�سرا ٨ ،كانون الثاين/يناير
.]١٩٩٧
()32
هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،حزيران/يونيه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩١٨٧يونيلك�س.
()33ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٤هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٠قرار التحكيم
رقم .])١٩٩٩/٥٤
()34ق�ضية كالوت رقم [ 1236حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu

الفرع الثالث من الف�صل الثاين من اجلزء الثالث
اجلزاءات [�سبل االنت�صاف] التي ترت َّتب على خمالفة البائع للعقد (املواد )52-45

نظرة جمملة

حق امل�شرتي يف ف�سخ
للم�شرتي لتنفيذ التزاماته؛ واملادة  ،49التي حتكم َّ
حق البائع يف ف�سخ العقد.
العقد ،توازي املادة  ،64التي حتكم َّ
جوهريا يف � ِّأي نظام للقواعد
 -3ونظرا ل َّأن �سبل االنت�صاف ت�ؤ ِّدي دور ًا
ًّ
مما يثري الده�شة � َّأن الأحكام الواردة
القانونية املتعلِّقة باملعامالت ،فلي�س َّ
يف الفرع الثالث لها ارتباطات مهمة مبجموعة متن ِّوعة من الأجزاء
الأخرى واملواد املنفردة يف االتفاقية .فح ُّق امل�شرتي يف طلب تنفيذ
االلتزامات مبقت�ضى املادة  ،46على �سبيل املثال ،يخ�ضع للقاعدة الواردة
يف املادة  28التي ُتعفي املحكمة من االلتزام ب�إ�صدار �أمر بالتنفيذ العيني
�إذا كانت لن ت�صدر مثل هذا الأمر مبقت�ضى قانونها .واملادة  ،48التي
حق البائع يف �إ�صالح العيب بعد انق�ضاء تاريخ الت�سليم املطلوب،
تقرر َّ
ِّ
تت�صل ات�صا ًال وثيق ًا باملادة  ،37التي ت�سمح للبائع ب�أن يعالج العيب حتى
بحق امل�شرتي
موعد الت�سليم املطلوب .ولأحكام الفرع الثالث املتعلِّقة ِّ
يف ف�سخ العقد �صالت وثيقة ب�أحكام عديدة ترد يف موا�ضع �أخرى من
اتفاقية البيع ،ت�شمل فيما ت�شمل تعريف املخالفة اجلوهرية (املادة ،)25
يتم الف�سخ بوا�سطة �إخطار (املادة  ،)26والقواعد التي
وا�شرتاط �أن َّ
معينة (املادتان  72و ،)73واملادتني
جتيز ف�سخ العقد يف ظروف خا�صة َّ
تن�صان على التعوي�ضات امل�شروطة بف�سخ العقد (املادتان  75و،)76
اللتني َّ
والأحكام التي تتناول التزام امل�شرتي باحلفاظ على الب�ضائع املوجودة يف
حوزته �إذا كان يعتزم "رف�ضها" (املواد  )1(،)88-86وبالطبع �أحكام الفرع
اخلام�س من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث ب�ش�أن "�آثار الف�سخ".
وهناك عالقة وثيقة ب�صفة خا�صة بني املادة �( )1( 45أ) ،التي جتيز
املت�ضرر �أن يح�صل على تعوي�ضات عن الأ�ضرار ،والأحكام التي
للم�شرتي
ِّ
حتدد كيفية احت�ساب التعوي�ضات ،الواردة يف الفرع الثاين من الف�صل
ِّ
()2
اخلام�س من اجلزء الثالث (املواد .)77-74

 -1تتناول الأحكام الواردة يف الفرع الثالث من الف�صل الثاين من
اجلزء الثالث من االتفاقية خمتلف جوانب �سبل االنت�صاف (اجلزاءات)
يتعر�ض لإخالل بالعقد من جانب البائع .فهي
املتاحة للم�شرتي الذي َّ
ت�سرد �سبل االنت�صاف تلك وجتيز ا�ستخدامها (املادة ))1( 45؛
وتن�ص
ِّ
وحتدد توافرها و�إعمالها (املواد  )2( 45و( )3و 46و 48و)50؛ ُّ
املت�ضرر يف ف�سخ العقد (املادتان  47و ،)49وبذلك
حق امل�شرتي
على ِّ
ِّ
تنظِّ م اختيار امل�شرتي بني املجموعات البديلة من �سبل االنت�صاف؛
معينة
وهي ِّ
حتدد تفعيل امل�شرتي ل�سبل االنت�صاف يف ظروف خا�صة َّ
(املادتان  51و.)52

العالقة بالأجزاء الأخرى
من االتفاقية
 -2الفرع احلايل اخلا�ص ب�سبل االنت�صاف (اجلزاءات) املتاحة
للم�شرتي يوازيه فرع االتفاقية اخلا�ص ب�سبل االنت�صاف (اجلزاءات)
املتاحة للبائع (الفرع الثالث من الف�صل الثالث من اجلزء الثالث ،املواد
 .)65-61والعديد من الأحكام املنفردة الواردة يف هذين الفرعني ميثِّل
كل منها �صورة منعك�سة للآخر .فاملادة  ،45التي ت�سرد تدابري االنت�صاف
املتاحة للم�شرتي ،توازي املادة  ،61التي ت�سرد �سبل االنت�صاف املتاحة
للبائع؛ واملادة  ،46التي جتيز للم�شرتي �أن يطلب تنفيذ البائع التزاماته،
توازي املادة  ،62التي جتيز للبائع �أن يطلب من امل�شرتي تنفيذ التزاماته؛
يحدد فرتة �إ�ضافية للبائع لتنفيذ
واملادة  ،47التي ت�سمح للم�شرتي ب�أن ِّ
يحدد فرتة �إ�ضافية
التزاماته ،توازي املادة  ،63التي ت�سمح للبائع ب�أن ِّ
احلوا�شي

()1التزام امل�شرتي ،مبوجب املواد  ،88-86باحلفاظ على الب�ضائع املوجودة يف حوزته ،ميكن �أي�ض ًا �أن ينطبق �إذا ا�ستظهر امل�شرتي بح ِّقه يف طلب ا�ستبدال الب�ضائع مبوجب
املادة .)2( 46
()2الواقع � َّأن املادة �( )1( 45أ) نف�سها حتيل �إىل املواد .76-74

217

		
218

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 45
مما ير ِّتبه عليه العق ُد �أو هذه االتفاقية ،جاز للم�شرتي:
البائع التزام ًا َّ
(�  )1إذا مل ُين ِّفذ ُ
َ
َ
املقرر َة يف املواد � 46إىل 52؛
ي�ستعمل
(�أ)  �أن
احلقوق َّ
يطلب التعوي�ضات املن�صو�ص عليها يف املواد � 74إىل .77
(ب)  �أن َ
البائع.

()2

ال َيفقد امل�شرتي ح َّقه يف طلب التعوي�ضات �إذا ا�ستعمل ح ًّقا من حقوقه الأخرى يف الرجوع على

يتم�سك امل�شرتي ب�أحد
( )3ال يجو ُز للقا�ضي �أو للمح َّكم �أن َ
مينح البائ َع � َّأي ُمهلة لتنفيذ التزاماته عندما َّ
املقررة يف حالة خمالفة البائع للعقد.
اجلزاءات َّ

مقدمة
ِّ
يقدم هذا احلكم عر�ض ًا جمم ًال ل�سبل االنت�صاف املتاحة للم�شرتي
-1
ِّ
عندما يرتكب البائع خمالفة بعدم �أداء � ٍّأي من واجباته مبقت�ضى العقد
�أو مبقت�ضى االتفاقية )1(.وتكتفي املادة يف فقرتها (�( )1أ) بالإ�شارة �إىل
حتدد ال�شروط التي ميكن مبوجبها
�أحكام �أخرى ،هي املواد ِّ ،52-46
ممار�سة احلقوق املن�صو�ص عليها يف تلك الأحكام .ومن الناحية الأخرى،
ت�شكِّل املادة ( )1( 45ب) الأ�سا�س الذي يقوم عليه ح ُّق امل�شرتي يف
املطالبة بالتعوي�ض ،ولها بذلك �أهمية عملية كبريةَّ � )2(.أما مقدار التعوي�ض
البت فيه وفق ًا للمواد  .76-74وتتيح املادة  )2( 45اجلمع بني
فينبغي ُّ
احلق يف التعوي�ض و�سبل االنت�صاف الأخرى .وحت ُّد املادة  )3( 45من
ِّ
قدرة املحاكم وهيئات التحكيم على منح فرتات �سماح؛ فمن �ش�أن فرتات
تن�ص عليه
ال�سماح هذه �أن تت�ضارب مع نظام �سبل االنت�صاف الذي ُّ
يحدد
االتفاقية .غري � َّأن من ِّ
حق امل�شرتي نف�سه ،مبوجب املادة � ،47أن ِّ
فرتات زمنية �إ�ضافية للتنفيذ.
تعدد املادة � 45سبل االنت�صاف املتاحة للم�شرتي تعديد ًا �شامالً.
 -2وال ِّ
تن�ص على املزيد من تدابري االنت�صاف ،كما يف املواد 73-71
فاالتفاقية ُّ
�أو  .)1( 84ومع ذلك ،فاملادة � 45شاملة مبعنى �أنها حتول دون مت ُّكن
البائع من اال�ستظهار مبا يتيحه على نحو �آخر القانون الوطني املنطبق
من �سبل انت�صاف �إزاء خمالفة العقد ،ل َّأن االتفاقية ت�ستبعد اللجوء �إىل
()3
القانون الوطني حيثما تو ِّفر هي ح ًّال.

عدم تنفيذ االلتزام بو�صفه �شرط ًا
م�سبق ًا لتدابري االنت�صاف
 -3يف ِرت�ض تو ُّفر � ِّأي �سبل انت�صاف للم�شرتي � َّأن البائع مل ين ِّفذ التزام ًا
م�ستم ًّدا من العقد� ،أو من الأعراف التجارية� ،أو من العادات التي ا�ستقر
عليها التعامل بني الطرفني� ،أو من االتفاقية )4(.وحتى �إذا حدث �إخالل
بواجب �إ�ضافي ال تتناوله االتفاقية ب�صفة حم َّددة—مثل واجب تقدمي
�ضمان م�صرفي ل�صالح امل�شرتي(—)5يكون للم�شرتي احل ُّق يف احل�صول
على �سبل االنت�صاف املتاحة مبوجب االتفاقية .ولي�س ملدى عدم التنفيذ
البت فيما �إذا كان للم�شرتي ح ٌّق يف
من جانب البائع اعتبار لأغرا�ض ِّ
تدابري االنت�صاف .وبالطبع ،ف� َّإن بع�ض �سبل االنت�صاف ال تتاح للم�شرتي

�إ َّال �إذا كانت املخالفة جوهرية .وعموماً ،ال يكون لأ�سباب املخالفة من
جانب البائع � ُّأي اعتبار� ،إ َّال �إذا كان بو�سع البائع �أن يطالب ب�إعفاء مبوجب
املادة  .)5( 79وعلى وجه اخل�صو�ص ،ال ت�شرتط املادة � )1( 45أن يكون
ت�صرف ب�إهمال �أو خط�أ �أو عن عمد لكي يطالب امل�شرتي ب�سبل
البائع قد َّ
()6
االنت�صاف املذكورة يف تلك املادة.
 -4غري �أنه �إذا كانت م�س�ؤولية البائع عن �أحد �سبل االنت�صاف،
فيما يتع َّلق مبخالفة ما ،تعتمد على �شروط �أخرى—وخ�صو�ص ًا على
توجيه �إخطار من امل�شرتي يف الوقت املنا�سب وب�صورة �صحيحة (انظر
املواد  38و 39و—)43فيجب عندئذٍ الوفاء بال�شروط الإ�ضافية لكي
يحفظ امل�شرتي ح َّقه يف احل�صول على تدابري االنت�صاف )7(.ويف املقابل،
قد ي َّتفق الطرفان �أي�ض ًا على ا�ستبعاد ل�سبل االنت�صاف بقدر ما ي�سمح
القانون الوطني املنطبق بذلك اال�ستبعاد (املادة  .)4وعالوة على ذلك،
قد ت�ستبعد املمار�سات �أو الأعراف الدولية � َّأي انت�صاف وفق ًا ل�شروط
معينة .فعلى �سبيل املثال ،اعرتفت �إحدى املحاكم العليا بعرف دويل يف
َّ
التجارة مبركبات البناء امل�ستعملة :عادة ما تباع من دون �ضمان ما مل
يتخ َّلف البائع عن ك�شف احلوادث �أو �أعمال التخريب ال�سابقة التي �أحلقت
()8
�ضرر ًا باملركبة وكان على علم بها.

احلقوق املخ ّولة مبوجب �أحكام املواد 52-46
 -5تكتفي املادة �( )1( 45أ) بالإ�شارة �إىل املواد  .52-46ورغم
� َّأن جميع �سبل االنت�صاف املن�صو�ص عليها يف هذه املواد ت�شرتط
متيز بني �أنواع الإخالل.
�أن يكون قد حدث �إخالل بالتزام ،ف�إنها ِّ
فاملواد  )2( 46و�( )1( 49أ) و )2( 51ت�شرتط حدوث �إخالل جوهري.
وال تنطبق املادة ( )1( 49ب) �إ َّال يف حالة عدم الت�سليم؛ ومن امل�شكوك
فيه ما �إذا كانت املادة  50تنطبق على حاالت غري حاالت ت�سليم ب�ضائع
غري مطابقة .وتتناول املادة  51عدم التنفيذ اجلزئي؛ وتتناول املادة 52
الت�سليم املبكِّر وت�سليم كمية زائدة.

املطالبة بالتعوي�ض
 -6ت�ضع املادة ( )1( 45ب) ال�شروط املو�ضوعية ملطالبة امل�شرتي
بالتعوي�ض )9(.ويف حالة �إخالل البائع بالتزام تعاقدي من � ِّأي نوع ،ي�ستطيع

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

امل�شرتي الذي عانى من خ�سارة نتيجة لذلك الإخالل املطالبة بالتعوي�ض.
فعلى �سبيل املثال ،ي�ستطيع امل�شرتي املطالبة بالتعوي�ض عن اخل�سائر
الناجتة عن ت�سليم ب�ضائع معيبة )10(.وي�ستطيع امل�شرتي �أي�ض ًا املطالبة
يتكبدها عندما يعلن البائع مق َّدم ًا �أنه
بتعوي�ض عن � ِّأي خ�سارة مرت ِّتبة َّ
لن يتم َّكن من الت�سليم يف الوقت املح َّدد ،فريتكب البائع بذلك �إخال ًال
تو ُّق ًّعيا بالعقد باملعنى املق�صود يف املادة  )11(.71غري �أنه �إذا كان العقد �أو
االتفاقية يفر�ضان مزيد ًا من ال�شروط على ا�ستحقاق امل�شرتي للتعوي�ض
—مثل �شرط الإخطار مبوجب املواد  38و 39و—43فيجب الوفاء بهذه
ال�شروط �أي�ضاً )12(.ووفق ًا لقرار �إحدى املحاكم العليا ،ميكن للم�شرتي �أن
يطالب بتعوي�ضات �أي�ض ًا �إذا قام هو نف�سه ب�إ�صالح العيوب املوجودة يف
الب�ضائع امل�س َّلمة التي مل ي�صلحها البائع .وت�شتمل املطالبة بالتعوي�ضات
()13
على تكاليف �إ�صالح معقول.
 -7وخالف ًا للعديد من النظم الوطنية ،ال يتو َّقف ح ُّق املطالبة
بالتعوي�ض مبوجب االتفاقية على � ِّأي نوع من اخلط�أ �أو � ِّأي �إخالل بوعد
�صريح �أو ما �شابه ذلك؛ فذلك احل ُّق ال يفرت�ض �سوى حدوث تخلُّف
مو�ضوعي عن التنفيذ )14(.وال ُيعفى البائع من امل�س�ؤولية عن التعوي�ض
�إ َّال مبوجب ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة � 79أو يف حالة ت�شملها
()15
املادة .80
 -8وتو ِّفر املواد  77-74التي ت�شري �إليها املادة ( )1( 45ب) قواعد
حل�ساب مقدار التعوي�ضات ،لكن تلك الأحكام ال ت�شكِّل �أ�سا�س ًا للمطالبة
()16
بالتعوي�ضات.
طبقت املادة ( )1( 45ب) � ُّأي
 -9وال تظهر من القرارات التي َّ
()17
حد ذاته .وقد تن�ش�أ م�شاكل حول
�صعوبة يف تطبيق هذا احلكم يف ِّ
وجود التزام على البائع ومدى ذلك االلتزام �أو حول مقدار التعوي�ضات،
ولكن مبا � َّأن هذين اجلانبني كليهما تتناولهما �أحكام �أخرى (املواد -30
 44و ،77-74على التوايل) ،ف�إنه ُيكتفى يف هذه الق�ضايا بالإ�شارة �إىل
()18
املادة ( )1( 45ب) ،وذلك عموم ًا دون بحثها بالتف�صيل.

جتميع �سبل االنت�صاف ())2( 45
 -10احل ُّق يف املطالبة بالتعوي�ضات هو �سبيل االنت�صاف املتاح دائم ًا
احلق
التذرع بهذا ِّ
�سببت خمالفة العقد � َّأي �ضرر له .وميكن ُّ
للم�شرتي �إذا َّ
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�إىل جانب � ِّأي �سبيل انت�صاف �آخر بغية احل�صول على تعوي�ض عن اخل�سائر
التي تقع رغم �سبيل االنت�صاف الآخر� )19(.إ َّال � َّأن مقدار التعوي�ضات يتو َّقف
()20
على �سبيل االنت�صاف الآخر الذي جل�أ �إليه امل�شرتي.

عدم منح فرتات �سماح ())3( 45
 -11حت ُّد املادة  )3( 45من قدرة املحاكم وهيئات التحكيم على منح
يحمل امل�شرتي
فرتات �سماح وعلى متديد فرتة تنفيذ
()21االلتزامات عندما ِّ
البائع امل�س�ؤولية عن خمالفة للعقد .ورغم � َّأن هذا االحتمال ميكن �أن
ُيعترب م�س�ألة تتع َّلق بقانون الإجراءات ولذلك يقع خارج نطاق انطباق
موجه �إىل املحاكم
االتفاقية ف� َّإن املادة  )3( 45ت�ستبعده �صراحة .واحلكم َّ
وهيئات التحكيم .وللطرفني نف�سيهما احلرية يف متديد فرتة التنفيذ �أو
تعديلها على نحو �آخر يف � ِّأي وقت.

م�سائل �أخرى
 -12يتبع مكان التنفيذ بالن�سبة لكل احلقوق واملطالبات مبوجب
املادة  45مكان تنفيذ االلتزام الأ�سا�سي—� ْأي ت�سليم الب�ضائع وت�سليم
()22
املهم حتديد مكان
امل�ستندات� ،إلخ—الذي جرت خمالفته .ولذا فمن ِّ
تنفيذ االلتزام الأ�سا�سي.
 -13وال تتناول االتفاقية قانون التقادم .ومن َّثم ف� َّإن فرتة التقادم
املنطبقة على احلقوق واال ِّدعاءات املن�صو�ص عليها يف املادة  45يجب
�أن حت َّدد بالرجوع �إىل القانون الوطني املنطبق� ،أو وفق ًا التفاقية فرتة
()24
التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع ،حيثما تنطبق.
()23

عبء الإثبات
 -14ال تت�صل م�س�ألة عبء الإثبات مبوجب هذا احلكم �إ َّال باملطالبة
بالتعوي�ضات مبوجب املادة ( )1( 45ب) ،ل َّأن الأجزاء الأخرى من املادة
 45ال متنح حقوق ًا ملمو�سة ميكن للم�شرتي �أن يقيم دعوى على �أ�سا�سها.
� َّأما بالن�سبة للمطالبة بالتعوي�ضات ف� َّإن العبء يقع على عاتق امل�شرتي،
�سببها
الذي يجب �أن ُيثبت �إخالل البائع بالتزام ،ف�ض ًال عن اخل�سائر التي َّ
ذلك الإخالل )25(.ووفق ًا للمادة  ،79يقع على البائع عبء �إثبات � ِّأي ظروف
()26
ُتعفي من امل�س�ؤولية.
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()22املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب 1996؛ ق�ضية كالوت رقم [ 268املحكمة االحتادية� ،أملانيا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب ]1996؛ حمكمة هريتوغينبو�ش،
هولندا 9 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1995يونيلك�س؛ حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا� ٤ ،آذار/مار�س 1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2٤٤حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا،
� ٤آذار/مار�س ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2٤5حمكمة اال�ستئناف ،باري�س ،فرن�سا� 18 ،آذار/مار�س .]1998
()23انظر املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� 18 ،أيار/مايو  .27 ،2010 ،Internationales Handelsrecht ،2009انظر �أي�ض ًا النبذة ب�ش�أن املادة  ،٤الفقرة .١٤
()24ق�ضية كالوت رقم [ 3٤6حمكمة منطقة ماينت�س� ،أملانيا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]1998؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� 18 ،أيار/مايو  ،2009متاحة يف Internationales
.27 ،2010 ،Handelsrecht
()25انظر ،مثالً ،هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 27 ،أيار/مايو  ،2005ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 72١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� 8 ،شباط/فرباير ]2006؛ ق�ضية كالوت رقم [ 723حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا 19 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]2006
()26انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،79الفقرة .20
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املادة 46
طلب من البائع َ
تنفيذ التزاماته �إ َّال �إذا كان امل�شرتي قد ا�ستعمل ح ًّقا يتعار�ض
( )1يجوز للم�شرتي �أن َي َ
مع هذا الطلب.
ت�سليم ب�ضائع بديلة
( )2ال يجو ُز للم�شرتي يف حالة عدم مطابقة الب�ضائع للعقد �أن يطلب من البائع
َ
ت�سليم الب�ضائع البديلة يف الوقت
العيب يف املطابقة ُي�شكِّل خمالف ًة جوهرية للعقد وطلب امل�شرتي
َ
�إ َّال� إذا كان ُ
الذي يخطر فيه البائ َع بعدم املطابقة وفق ًا لأحكام املادة � 39أو يف ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار.
إ�صالح العيب يف املطا َبقة
( )3يجوز للم�شرتي يف حالة عدم ُمطا َبقة الب�ضائع للعقد �أن َيطلب من البائع � َ
طلب الإ�صالح
ويجب
إ�صالح ي�شكِّل عبئًا غ َري معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف احلالُ ُ .
�إ َّال �إذا كان هذا ال ُ
� َّإما يف وقت الإخطار بوجود العيب يف املطا َبقة وفق ًا للمادة  39و� َّإما يف ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار.

نظرة جمملة
عاما للم�شرتي يف �أن يطلب من البائع تنفيذ
 -1تعطي املادة  46ح ًّقا ًّ
عينيا .ويف حني � َّأن الفقرتني 2و 3تتناوالن �إبدال
التزاماته التعاقدية ًّ
الب�ضائع غري املطابقة و�إ�صالحها (باملعنى املق�صود يف املادة )35
وتو�ضحان بع�ض القيود على تدابري االنت�صاف املح َّددة هذه ،تنطبق
ِّ
الفقرة  1على كل احلاالت الأخرى.
 -2ويخ�ضع احل ُّق يف طلب تنفيذ االلتزامات للقيد املتعلِّق بالتنفيذ
العيني املن�صو�ص عليه يف املادة  .28و�إذا مل يكن من �ش�أن املحكمة
املعنية ،ا�ستناد ًا �إىل وقائع الق�ضية املعرو�ضة عليها� ،أن متنح هذا التدبري
االنت�صافي مبوجب قانونها الوطني ،فال تكون ملزَ مة مبنحه مبوجب
()1
تقيد �إتاحة
االتفاقية .ولذلك يجوز ملحاكم الواليات الق�ضائية التي ِّ
التنفيذ العيني �أن ترف�ض منح التنفيذ العيني لاللتزام املتنازع عليه� ،إ َّال يف
الظروف التي يكون فيها من �ش�أن املحكمة �أن متنح هذا التدبري االنت�صافي
مبوجب قانونها الداخلي ،ويجوز لها �أ َّال متنح �سوى التعوي�ضات.
احلق يف التنفيذ يف املرتبة الأوىل �ضمن التدابري
الن�ص على ِّ
 -3ويبينِّ
ُّ
االنت�صافية املذكورة يف املواد َّ � 52-46أن االلتزام التعاقدي ينبغي،
مبوجب �أحكام االتفاقية� ،أن ُيح َفظ بقدر الإمكان ،وال ينبغي �أن يتاح ف�سخ
()2
حتمل ا�ستمرار
العقد �إ َّال ب�صفة مالذ �أخري ،و�إ َّال� إذا مل يعد بالإمكان ُّ
العقد ،ب�سبب خمالفة ج�سيمة للعقد من جانب البائع (انظر املادة .)49
وينطبق النهج نف�سه عندما يخالف امل�شرتي العقد (املادتان  62و.)64
احلق يف طلب التنفيذ ،مل ُي�ستظهر به
 -4وعلى الرغم من �أهمية ِّ
ف�ضلت عموم ًا
ال�شاكية
أطراف
ل
ا
أن
�
َّ
كثري ًا يف القرارات املب َّلغ بها .فالواقع َّ
حق املطالبة بالتعوي�ض .ويجوز
�سيما َّ
التما�س تدابري انت�صافية �أخرى – ال َّ
تعاقديا عن التدبري االنت�صافي املتمثِّل يف التنفيذ
للطرفني �أن يخرجا
ًّ
()3
العيني.

املتطلبات العامة
 -5احل ُّق يف طلب تنفيذ االلتزام يفرت�ض م�سبق ًا وجود االلتزام و�أنه
يتم الوفاء به حتى وقت الطلب .ويجب على امل�شرتي ،باال�ستثناءات
مل َّ

املن�صو�ص عليها يف املادتني  40و� ،44أن ميتثل �أي�ض ًا ل�شروط الإخطار
()4
الواردة يف املادتني  38و.39
يتذرع بحقوقه مبوجب
 -6وعالوة على ذلك ،يجب على امل�شرتي ،لكي َّ
املادة � ،46أن "يطلب" التنفيذ .ويقت�ضي ذلك توجيه طلب وا�ضح بالوفاء
()5
بااللتزام املتنازع عليه.
وتن�ص املادة  )2( 46و( )3على � َّأن الإخطار
ُّ
يوجه خالل فرتة
املبينة فيها يجب �أن َّ
املتعلِّق بـ "طلب" تدابري االنت�صاف َّ
يحدد فرتة زمنية �إ�ضافية للتنفيذ وفق ًا
معقولة .ويح ُّق �أي�ض ًا للم�شرتي �أن ِّ
لأحكام املادة .47

احل ُّق العام يف طلب التنفيذ
(املادة ))1( 46
 -7للم�شرتي ح ٌّق عام مبوجب املادة  ،)1( 46ما عدا يف احلاالت التي
حتكمها املادة  )2( 46و( ،)3يف �أن يطلب من البائع التنفيذ العيني ل ِّأي
م�ستحق .ولذلك يح ُّق للم�شرتي �أن يطلب ت�سليم الب�ضائع� ،أو قيام
التزام
ٍّ
يتقيد البائع
أن
�
أو
�
عليها،
املن�صو�ص
امل�صرفية
الكفالة
با�ست�صدار
البائع
َّ
()6
بالتزام البيع احل�صري .وميكن للم�شرتي �أن يطلب تنفيذ التزامات
البائع هذه وغريها و�أن ي�ستخدم ،رهن ًا بالقيود التي تفر�ضها املادة ،28
م�ساعدة املحاكم للح�صول على تنفيذها.
متعذراً ،وذلك �إذا كان العقد يتع َّلق
 -8و�إذا كان التنفيذ العيني ِّ
بب�ضاعة فريدة من نوعها هلكت قبل الت�سليم مثالً ،ي�سقط �أي�ض ًا ح ُّق
()7
امل�شرتي يف املطالبة بالتنفيذ.
احلق يف فر�ض التنفيذ عندما يكون امل�شرتي
-9
وتقيد املادة َّ )1( 46
ِّ
قد جل�أ بالفعل �إىل تدبري انت�صاف يت�ضارب مع طلب التنفيذ .ويحدث هذا
الت�ضارب عندما يف�سخ امل�شرتي العقد ،وكذلك عندما يخ ِّف�ض امل�شرتي
الثمن عم ًال باملادة  )8(.50بيد � َّأن امل�شرتي ي�ستطيع اجلمع بني طلب
متبق ،مثل التعوي�ض الناجم عن الت�أخري يف
التنفيذ واملطالبة ب� ِّأي تعوي�ض ٍّ
التنفيذ )9(.ويبقى بو�سع امل�شرتي الذي �سبق له �أن طلب التنفيذ �أن يختار
تدبري انت�صاف �آخر ،فيمكن مث ًال �أن يعلن ف�سخ العقد �إذا َّمت الوفاء بجميع
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

�شروط الف�سخ .وال ُيحرم امل�شرتي من طلب تدابري االنت�صاف الأخرى
�إ َّال �إذا ح َّدد فرتة زمنية �إ�ضافية للتنفيذ وفق ًا لأحكام املادة  ،47وذلك
خالل تلك الفرتة فقط (رغم � َّأن امل�شرتي يحتفظ بح ِّقه يف احل�صول على
تعوي�ض عن ت� ُّأخر البائع يف التنفيذ)  -انظر املادة .)2( 47
باحلق العام يف طلب التنفيذ وفق ًا لأحكام
التم�سك
 -10وال يلزم
ِّ
ُّ
معينة ما عدا فرتة التقادم العادية التي
املادة  )1( 46خالل فرتة زمنية (َّ )10
يفر�ضها القانون الوطني املنطبق� ،أو التي تفر�ضها اتفاقية الأمم املتحدة
ب�ش�أن فرتة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع� ،إذا كانت منطبقة .ويف
املقابل ،حت ُّد املادة  )2( 46و( )3من الفرتة التي يتعينَّ فيها على امل�شرتي
�أن يطلب تدابري االنت�صاف املن�صو�ص عليها يف هذين احلكمني؛ وت�شرتط
املادة � )1( 46إ�صدار �إعالن وا�ضح ب� َّأن امل�شرتي يطلب تنفيذ االلتزام
التعاقدي )11(،لكنها ال حت ُّد من الفرتة املتاحة لهذا الإخطار .ور�أت �إحدى
املحاكم � َّأن هذه الفجوة ينبغي �أن تمُلأ على �سبيل الإن�صاف من خالل
مبادئ اليونيدروا (املادة  ،)2-2-7التي تق�ضي ب�أن يق َّدم الطلب يف غ�ضون
فرتة معقولة )12(.و�إذا ُ�سلِّمت ب�ضائع بديلة ،يجب على امل�شرتي �أن يفح�صها
ويوجه �إخطار ًا ب� ِّأي عيب بالطريقة العادية (املادتان  38و .)39وتنطبق
ِّ
()13
�أي�ض ًا املادتان  40و.41

ت�سليم ب�ضائع بديلة
(املادة))2( 46
 -11تنطبق املادة � )2( 46إذا�( :أ) كان البائع قد �س َّلم ب�ضائع غري
مطابقة؛ و(ب) كان عدم املطابقة ي�شكِّل خمالفة جوهرية للعقد؛ و(ج)
كان امل�شرتي قد طلب ا�ستبدال الب�ضائع غري املطابقة "يف الوقت الذي
يخطر فيه البائ َع بعدم املطابقة وفق ًا لأحكام املادة � 39أو يف ميعاد معقول
من وقت هذا الإخطار" .و�إذا ا�ستوفيت هذه ال�شروط ،جتعل املادة )2( 46
()14
حق امل�شرتي �أن يطلب ت�سليم ب�ضائع بديلة.
من ِّ
بت يف م�س�ألة ما �إذا كانت الب�ضائع غري مطابقة وفق ًا
 -12ويجب �أن ُي َّ
للمادة 35؛ ويوجد عدم مطابقة �إذا كانت الب�ضائع معيبة �أو خمتلفة
عن الب�ضائع املطلوبة مبوجب العقد� ،أو مغ َّلفة بطريقة غري �صحيحة� ،أو
()15
كميتها ناق�صة.
 -13ويرتكب البائع خمالفة جوهرية بت�سليم ب�ضائع غري مطابقة �إذا
مما كان يح ُّق له تو ُّقعه
كان عدم املطابقة يحرم امل�شرتي ب�صورة جوهرية َّ
مبقت�ضى العقد (املادة  .)25ويجب �أن حت َّدد املخالفة اجلوهرية لأغرا�ض
املادة  )2( 46بنف�س الطريقة التي حت َّدد بها لأغرا�ض ف�سخ العقد وفق ًا
لأحكام املادة �( )1( 49أ) ،ووفق ًا للتعريف العام الوارد يف املادة  .25وقد
اعتربت قرارات ق�ضائية رئي�سية ب�ش�أن ما ي�شكِّل خمالفة جوهرية (رغم
� َّأن تلك القرارات �صدرت فيما يتع َّلق باملادة َّ � )49أن عدم املطابقة املتعلِّق
بالنوعية ال ي�شكِّل خمالفة جوهرية للعقد �إذا كان امل�شرتي ي�ستطيع ،دون
()16
م�ضايقة غري معقولة ،ا�ستخدام الب�ضائع �أو �إعادة بيعها ،ولو بح�سم.
جممدة حتتوي على كميات مفرطة
ولذلك ،مثالً ،اع ُترب �أن ت�سليم حلوم َّ
من الدهون واملاء—ولذلك كانت قيمتها يف ر�أي خبري �أقل بن�سبة 25.5
يف املائة من قيمة اللحوم ذات النوعية املتعاقد عليها—ال ي�شكِّل خمالفة
جوهرية للعقد لأنه كان يف ا�ستطاعة امل�شرتي �إعادة بيع اللحوم ب�سعر �أقل
�أو جتهيزها بطريقة بديلة )17(.بيد �أنه �إذا مل يكن من امل�ستطاع ا�ستخدام
الب�ضائع غري املطابقة �أو �إعادة بيعها عن طريق بذل جهد معقول فتكون
()18
هناك خمالفة جوهرية.
وي�صح ذلك عندما تعاين الب�ضائع من عيب
ُّ
حد ما (مث ًال الزهور التي
إىل
�
ا�ستعمالها
ذلك
مع
خطري ،رغم �أنه ميكن
ٍّ

			

كان ينبغي �أن تزهر طوال ال�صيف �إ َّال �أنها مل تزهر �إ َّال خالل جزء قليل
من املو�سم)� )19(،أو حيث تكون يف الب�ضائع عيوب رئي�سية ويكون امل�شرتي
حمتاج ًا للب�ضائع من �أجل عمليات ال�صنع التي يقوم بها )20(.وباملثل ،حيث
غ�ش الب�ضائع بطريقة ُتعترب غري قانونية يف
كان عدم املطابقة قد نتج من ِّ
()21
دولتي البائع وامل�شرتي على ال�سواء ،رئي � َّأن هناك خمالفة جوهرية.
جرارات يتجاوز ارتفاعها االرتفاع امل َّتفق
غري �أنه رئي � َّأن ت�سليم مقطورات َّ
()22
عليه والبالغ � 4أمتار مبقدار � 10سنتيمرتات ال ي�شكِّل خمالفة جوهرية.
 -14وتن�ش�أ م�شاكل خا�صة ب�ش�أن معيار املخالفة اجلوهرية عندما تكون
الب�ضائع معيبة—وحتى معيبة عيب ًا خطري ًا—لكن ميكن �إ�صالحها.
وقد ر�أت حماكم عديدة �أنه �إذا كان من ال�سهل �إ�صالح العيوب ف� َّإن
عدم املطابقة ال ي�شكِّل خمالفة جوهرية )23(.وعلى الأقل ،عندما يعر�ض
البائع �إجراء �إ�صالحات �سريعة للعيب ويقوم بها دون م�ضايقة للم�شرتي،
تقرر املحاكم � َّأن العيب ي�شكِّل خمالفة جوهرية )24( .وي َّتفق ذلك مع
ال ِّ
تن�ص املادة  48من االتفاقية .وقد
ِّ
حق البائع يف القيام بالعالج ح�سبما ُّ
�أ�شارت �إحدى املحاكم �أي�ض ًا �إىل تنا�سب التكاليف واجلهود التي �سيتطلبها
()25
اال�ستبدال.
يوجه امل�شرتي �إىل البائع �إخطار ًا يطلب
 -15وت�شرتط املادة � )2( 46أن ِّ
فيه ب�ضائع بديلة ،و�أن يقوم امل�شرتي بذلك خالل فرتة حمدودة .وميكن
�أن يقرتن طلب الب�ضائع البديلة بتوجيه �إخطار بعدم املطابقة مبقت�ضى
املادة  ،39ويف تلك احلالة تنطبق احلدود الزمنية املن�صو�ص عليها يف
ذلك احلكم؛( )26بيد �أنه ميكن تقدمي الطلب �أي�ض ًا خالل فرتة معقولة بعد
املوجه وفق ًا لأحكام املادة .39
الإخطار َّ
 -16ويخ�ضع ح ُّق امل�شرتي يف املطالبة بب�ضائع بديلة اللتزامه ب�إعادة
جوهريا احلالة التي ت�س َّلمها بها ،وذلك
الب�ضائع امل�س َّلمة بحالة ُتطا ِبق
ًّ
تن�ص على ا�ستثناءات كبرية
عم ًال باملادة  .)1( 82بيد � َّأن املادة ُّ )2( 82
لهذا االلتزام بالإعادة باحلالة ال�سابقة.
جماناً ،ورف�ض امل�شرتي
 -17وحيث عر�ض البائع �إبدال الب�ضائع املعيبة َّ
هذا العر�ض (وا�ستخدم الب�ضائع بطريقة غري منا�سبة) ،خف�ضت حمكم ٌة
()27
مطالب َة امل�شرتي بالتعوي�ض.

الإ�صالح (املادة ))3( 46
احلق يف �أن يطالب بالإ�صالح
تن�ص املادة  )3( 46على � َّأن للم�شرتي َّ
ُّ -18
يف حالة عدم مطابقة الب�ضائع للعقد مبقت�ضى معايري املادة  .35بيد � َّأن
هذا التدبري االنت�صافي ال يكون متاح ًا �إ َّال �إذا كان معقو ًال يف �ضوء جميع
الظروف ال�سائدة .ويجب على امل�شرتي �أي�ض ًا �أن يطلب الإ�صالح خالل
نف�س احلدود الزمنية املنطبقة على الإخطار مبقت�ضى املادة —)2( 46
�أي "يف الوقت الذي يخطر فيه البائ َع بعدم املطابقة وفق ًا لأحكام املادة 39
()28
�أو يف ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار".
 -19وال تنطبق املادة � )3( 46إ َّال �إذا كان من املمكن معاجلة عدم
املطابقة بالإ�صالح .ويكون طلب الإ�صالح غري معقول �إذا كان يف ا�ستطاعة
امل�شرتي �أن ي�صلح الب�ضائع بنف�سه ب�سهولة؛ ولكن يبقى البائع م�س�ؤو ًال عن
()29
تكاليف ذلك الإ�صالح.
فعليا �إذا �أمكن بعده ا�ستخدام الب�ضائع
 -20ويكون الإ�صالح قد و ِّفر ًّ
ح�سبما هو م َّتفق عليه )30(.و�إذا �أ�صبحت الب�ضائع معيبة الحقاً ،ت ينَّع
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يوجه �إخطار ًا بالعيوب )31(.وقد رئي � َّأن احلدود الزمنية
على امل�شرتي �أن ِّ
املن�صو�ص عليها يف املادة  39تنطبق على هذا الإخطار )32(،لكن طلب
()33
يوجه خالل فرتة معقولة بعد ذلك.
�إ�صالح العيوب اجلديدة ميكن �أن َّ
موجه بعد �شهر،
موجه خالل �أ�سبوعني ،و�إخطار ثان َّ
وقد اع ُترب �إخطار �أول َّ
موجهان بعد �ستة �أ�شهر و�أحد ع�شر �شهراً� ،إخطارات
و�إخطاران الحقان َّ
()34
موجهة يف غ�ضون وقت معقول.
َّ
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 -21وبعد توجيه الإخطار الواجب بعدم املطابقة ،وفق ًا للمادة )1( 45
(ب) ،ميكن للم�شرتي �أن يطالب بالتعوي�ض (انظر �أي�ض ًا اجلملة الثانية
من املادة  ،))1( 48وال يكون ملزَ م ًا بطلب الإ�صالح ،رغم � َّأن حمكمة
قررت � َّأن امل�شرتي ال ي�ستح ُّق التعوي�ض �إ َّال بعد �أن يعطي البائع فر�صة
َّ
()35
لعالج � ِّأي عيب يف املطابقة.

احلوا�شي
()1انظر النبذة ب�ش�أن املادة .28
()2انظر ق�ضية كالوت رقم [ 428املحكمة العليا� 7 ،أيلول�/سبتمرب  ،]2000متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.at :
()3هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( 200٤ ،قرار التحكيم رقم  ١١١ )2009( Yearbook of Commercial Arbitration XXXIV ،)12173وما يلي ذلك.
()4انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ 3٤6املحكمة املحلية يف ماينت�س� ،أملانيا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]1998؛ حمكمة اال�ستئناف يف بواتييه ،فرن�سا 28 ،ت�شرين الأول/
�أكتوبر  ،200٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()5انظر ق�ضية كالوت رقم [ 59٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كارلزروهي� ،أملانيا 19 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]2002اع ُترب � َّأن رف�ض امل�شرتي موا�صلة التنفيذ ،وطلبه
يف�سر � َّإما كطلب للتنفيذ �أو كتعديل لتاريخ
رد الثمن املدفوع مق َّدماً ،يكفي) .احتوى التعليق الذي �أع َّدته �أمانة الأون�سيرتال على م�شروع االتفاقية على مثال لطلب مبهم ميكن �أن َّ
الت�سليم ،وهو" :املثال �-42ألف :مل ت�س َّلم الب�ضائع يف التاريخ املن�صو�ص عليه يف العقد وهو  1متوز/يوليه ،فكتب امل�شرتي �إىل البائع ،عندئذ ،ما يلي‘ :قد يكون �إخفاقكم يف الت�سليم
يف يوم  1متوز/يوليه ح�سب وعدكم ،لي�س بالأمر البالغ اخلطورة بالن�سبة �إلينا ،ولكننا بالت�أكيد �سنحتاج �إىل هذه الب�ضائع يف موعد غايته  15متوز/يوليه ’.وبعد ذلك قام البائع
بت�سليم الب�ضائع يف يوم  15متوز/يوليه ".الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� 10 ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل ( 1980من�شورات
الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.81.IV.3ال�صفحة .107
()6انظر الق�ضايا التالية (التي جل�أ فيها امل�شرتون �إىل �سبل انت�صاف �أخرى – �أي التعوي�ضات �أو (بقدر الإمكان) الإبطال) :هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون
الثاين/يناير ( 1997قرار التحكيم رقم ( 70 ،2000 ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)8786ت�سليم مت� ِّأخر)؛ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري،
م�صر 3 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1995يونيلك�س (متديد كفالة م�صرفية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� 17 ،أيلول�/سبتمرب
�( ]1991إخالل باتفاق بيع ح�صري).
()7
تو�صلت �إليها حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 20 ،آب�/أغ�سط�س (Hilaturas Miel, S.L. v. 2008
كان هذا �أي�ض ًا النتيجة التي َّ
) ،Republic of Iraq, 573 F.Supp.2d 781متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�سبب القتال يف حرب العراق ،مل يعد بو�سع البائع تنفيذ العقد).
()8انظر الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� 10 ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل ( 1980من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
 ،)A.81.IV.3ال�صفحة  ،108يف الفقرة .7
()9املرجع نف�سه .يف الفقرة .٤
()10انظر على �سبيل املثال ، ،ق�ضية كالوت رقم [ 3٤6املحكمة املحلية يف ماينت�س� ،أملانيا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1998
()11انظر الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل ( ١٩٨٠من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
 ،)A.81.IV.3ال�صفحة  ،107يف الفقرتني  4و.5
()12هيئة التحكيم الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٣٠ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧يونيلك�س.
()13حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا 3 ،حزيران/يونيه .CISG-online No. 2469 = 60 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2013
()14انظر ،مثالً ،حمكمة اال�ستئناف يف بواتييه ،فرن�سا ٢٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 .www.cisg.law.pace.eduانظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ 1080املحكمة العليا ،بولندا� ١١ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن جلود �أحذية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()15انظر النبذة ب�ش�أن املادة .35
()16ق�ضية كالوت رقم [ ١٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٨املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 28 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]1998
()17ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٨املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]1998
ا�صطناعيا)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
()18ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٠حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٦نبيذ حم َّلى
ًّ
فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير �( ]١٩٩٤أحذية توجد يف جلدها �شقوق)؛ املحكمة املحلية يف الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س (قم�صان
تي�-شريت انكم�شت مبقدار قيا�سني بعد غ�سلها لأول مرة).
()19ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ١ ،متوز/يوليه .]١٩٩٤
()20انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب �( ]١٩٩٥أجهزة �ضغط ذات قدرة
تربيدية �أقل وا�ستهالك كهربائي �أعلى من الأجهزة املتعاقد عليها ،احتاجها امل�شرتي ل�صنع �أجهزة تكييف)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٠حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٢٣ ،كانون الثاين/
ا�صطناعيا)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٥حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ٢٦ ،أيار/مايو �( ]1999صفائح معدنية غري منا�سبة لال�ستخدام املتو َّقع من جانب زبون
يناير ( ]١٩٩٦نبيذ حم َّلى
ًّ
الن�ص الكامل للقرار).
امل�شرتي) (انظر َّ
]
١٩٩٦
الثاين/يناير
كانون
٢٣
فرن�سا،
النق�ض،
حمكمة
[
١٥٠
رقم
كالوت
()21ق�ضية
ا�صطناعيا ،وهذا ممنوع مبوجب قانون االحتاد الأوروبي والقوانني
ى
ل
حم
(نبيذ
َّ
ًّ
ا�صطناعيا).
الوطنية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٠املحكمة املحلية يف ترير� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٥نبيذ حم َّلى
ًّ
()22حمكمة غان ،بلجيكا ٣٠ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٤الرتجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

()23ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٥
()24ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٢حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا،
 ٣١كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
()25جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()26انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،٣٩الفقرات .٢٦-١٩
()27ق�ضية كالوت رقم [ ٥٥٣حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٤تخفي�ض بن�سبة  50يف املائة).
()28انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٥حمكمة اال�ستئناف ،فر�ساي ،فرن�سا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  .]١٩٩٨انظر �أي�ض ًا الفقرة � ١٥أعاله.
()29
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٩ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٥انظر َّ
()30
ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٢حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٥
()31حمكمة منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا ٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٤يونيلك�س.
()32املرجع نف�سه.
()33
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٥حمكمة اال�ستئناف ،فر�ساي ،فرن�سا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
()34املرجع نف�سه.
()35املحكمة املحلية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٥ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
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املادة 47
تكون م َّدتها معقولة لتنفيذ التزاماته.
يحدد للبائع فرت ًة �إ�ضافي ًة ُ
( )1يجو ُز للم�شرتي �أن ِّ
( )2فيما عدا احلاالت التي يتل َّقى فيها امل�شرتي �إخطار ًا من البائع ب�أنه لن ين ِّف َذ التزاماته يف الفرتة
َ
املقررة له يف حالة
الإ�ضافية املح َّددة ال يجوز للم�شرتي قبل انق�ضاء هذه الفرتة �أن
ي�ستعمل � َّأي ٍّ
حق من احلقوق َّ
خمالفة العقد .غري � َّأن امل�شرتي ال يفقد ب�سبب ذلك ح َّقه يف طلب تعوي�ضات عن الت�أخري يف التنفيذ.

نظرة جمملة
احلق يف حتديد فرتة �إ�ضافية (�أو
 -1تعطي املادة  )1( 47امل�شرتي َّ
()1
أملاين)
ل
ا
القانون
يف
لقاعدة
 Nachfristبالأملانية تبع ًا مل�شابهتها
—
عالوة على الفرتة املح َّددة يف العقد—يتعينَّ خاللها على البائع �أن
احلق يف طلب التنفيذ وفق ًا لأحكام
يكمل احلكم َّ
ين ِّفذ التزاماته .وبذلك ِّ
باحلق يف ف�سخ العقد مبوجب املادة .49
املادة  ،46ولكن له ارتباط خا�ص
ِّ
والواقع � َّأن للمادة � 47أهمية عملية فيما يتع َّلق �أ�سا�س ًا باحلكم الأخري.
تن�ص على �أنه �إذا مل يقم البائع بالت�سليم حتى
فاملادة ( )1( 49ب) ُّ
انتهاء الفرتة الإ�ضافية املح َّددة وفق ًا للمادة  ،47جاز للم�شرتي �أن
يعلن ف�سخ العقد .ومن َّثم ف� َّإن حتديد فرتة �إ�ضافية مي ِّهد الطريق �أمام
ف�سخ العقد .بيد � َّأن �آلية ف�سخ العقد هذه ال تنطبق �إ َّال يف حاالت عدم
الت�سليم باملعنى الدقيق )2(.فحيث ي�سلِّم البائع ب�ضائع غري مطابقة ،ال
حق ف�سخ
يكون حتديد فرتة �إ�ضافية
�ضروريا وال مفيد ًا يف احل�صول على ِّ
ًّ
العقد .ويف هذه احلاالت ،يتو َّقف هذا احل ُّق على ما �إذا كان الإخالل
()3
جوهريا فح�سب.
ًّ
يحدد فرتة �إ�ضافية
-2
وتن�ص املادة  )2( 47على � َّأن امل�شرتي الذي ِّ
ُّ
عم ًال بهذا احلكم ُيلزم نف�سه بعدم اللجوء �إىل تدابري انت�صاف �أخرى
باحلق يف املطالبة بتعوي�ضات عن
خالل تلك الفرتة ،رغم �أنه يحتفظ
ِّ
الت�أخري يف التنفيذ الذي يحدث خالل تلك الفرتة )4(.والق�صد من هذا
الأثر الإلزامي هو حماية البائع الذي ميكنه ،ا�ستجابة لإخطار امل�شرتي
يحدد فرتة �إ�ضافية للتنفيذ� ،أن يع َّد للتنفيذ  -نتيجة لذلك  -خالل
الذي ِّ
تلك الفرتة ،ورمبا بكلفة كبرية ،ومن َّثم ينبغي �أن يكون له احل ُّق يف �أن
()5
يتو َّقع قبول امل�شرتي بالتنفيذ املطلوب �إن مل يكن معيب ًا على نحو �آخر.
حرا يف اللجوء خالل تلك الفرتة �إىل تدابري االنت�صاف
وال يكون امل�شرتي ًّ
الأخرى املتاحة �إ َّال �إذا �أبلغه البائع ب�أنه لن ين ِّفذ التزاماته خالل الفرتة
الإ�ضافية ،ل َّأن البائع يف تلك احلالة ال يحتاج �إىل � ِّأي حماية.
يحدد فرتة �إ�ضافية لتنفيذ � ِّأي
 -3وت�سمح املادة  47للم�شرتي ب�أن ِّ
التزام مل ين ِّفذه البائع .ومن َّثم ميكن �أن ينطبق احلكم على جميع
االلتزامات التي وافق البائع على الوفاء بها .بيد � َّأن منح فرتة �إ�ضافية
وفق ًا لأحكام املادة  47ال ي�شكِّل خطوة نحو ف�سخ العقد �إ َّال �إذا �أخ َّل البائع
بواجبه ت�سليم الب�ضائع.

حتديد فرتة �إ�ضافية
(املادة ))1( 47
يحدد فرتة �إ�ضافية لتنفيذ
 -4يح ُّق للم�شرتي ،ولكن دون �إلزام� ،أن ِّ
البائع التزاماته مبقت�ضى املادة  )6(.)1( 47بيد �أنه عندما ال ي�سلِّم البائع
امل�ستحق ،ميكن للم�شرتي �أن ي�ستفيد من حتديد فرتة
الب�ضائع يف التاريخ
ِّ
�إ�ضافية للبائع لينفذ التزاماته بالت�سليم .فعدم ت�سليم البائع للب�ضائع
خالل الفرتة املح َّددة على هذا النحو ي�سمح للم�شرتي ب�أن يف�سخ العقد
دون �أن يتعينَّ عليه �أن يثبت � َّأن ت�أخري البائع كان خمالفة جوهرية )7(.بل
هناك ق�ضايا ُذكر فيها �أنه �إذا مل يقم امل�شرتي مبنح فرتة �إ�ضافية يف حالة
()8
ت�سليم مت� ِّأخر ،ال يكون له احل ُّق يف �أن يف�سخ العقد.
يحددها امل�شرتي معقولة
 -5ويجب �أن تكون الفرتة الإ�ضافية التي ِّ
الطول للوفاء مبتطلبات املادة  .)1( 47وقد اع ُتربت فرتة �إ�ضافية
قدرها �أ�سبوعان لت�سليم ثالث من �آالت الطباعة من �أملانيا �إىل م�صر
مفرطة الق�صر ،بينما اعتبرُ ت فرتة �سبعة �أ�سابيع معقولة )9(.ويف عملية
ل�سيارة ،اع ُتربت فرتة �إ�ضافية للت�سليم قدرها
بيع دامنركية�-أملانية َّ
ثالثة �أ�سابيع �إىل �أربعة معقولة )10(.وخل�صت هيئة حتكيم دولية �إىل
� َّأن فرتة �إ�ضافية قدرها � 10أيام غري معقولة عندما تكون فرتة �إنتاج
الب�ضائع مبوجب العقد ثمانية �أ�شهر )11(.وفيما يتع َّلق بالفرتة املعقولة،
يتعينَّ و�ضع جميع الظروف ذات ال�صلة بالق�ضية يف االعتبار (مبا يف
ذلك �سلوك الطرفني واملفاو�ضات والعادات املرعية بينهما ،والأعراف
(املادة  )12(.))3( 8ويف حال ح َّدد امل�شرتي فرتة �إ�ضافية لكنها ق�صرية
()13
على نحو غري معقول للت�سليم ،ا�ستعا�ضت املحاكم عنها بفرتة معقولة.
ور�أت املحاكم �أي�ض ًا � َّأن �شرط املعقولية ُي�ستوفى �إذا قام امل�شرتي ،الذي
�سبق له �أن ح َّدد فرتة ق�صرية غري معقولة ،بانتظار الت�سليم بعد ذلك �إىل
()14
حني انق�ضاء فرتة زمنية معقولة قبل �إر�سال �إخطاره بالف�سخ.
 -6ويجب على امل�شرتي ،لكي ي�ستظهر باملادة  47بطريقة �صحيحة
ويكون له احل ُّق يف ف�سخ العقد �إذا مل يقم البائع بالت�سليم خالل الفرتة
يو�ضح � َّأن على البائع �أن ين ِّفذ التزاماته خالل الفرتة الإ�ضافية
الإ�ضافية� ،أن ِّ
املح َّددة )15(.ومن ال�ضروري التعبري بو�ضوح عن � َّأن امل�شرتي مينح مهلة
()16
نهائية (مثالً" ،تاريخ الت�سليم النهائي� 30 :أيلول�/سبتمرب .)"2002
جمرد �إر�سال تذكري يطالب بالت�سليم دون �إبطاء ال يكفي،
تقرر �أن َّ
ولذلك َّ
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

ب�سبب عدم حتديد وقت �إ�ضافي للت�سليم )17(.ومن الناحية الأخرى ،رئي
�أنه يكفي لأغرا�ض املادة � )1( 47أن يقبل امل�شرتي بتاريخ ت�سليم جديد
يو�ضح امل�شرتي � َّأن التنفيذ حتى ذلك التاريخ
اقرتحه البائع� ،شريطة �أن ِّ
َ
التو�صل �إىل نف�س النتيجة يف ق�ضية ق ِبل فيها
�أمر جوهري )18(.و َّمت
ُّ
()19
حتمل
امل�شرتي ع َّدة طلبات من البائع لتمديد وقت الت�سليم .وحيث َّ
امل�شرتي الت�سليم املت� ِّأخر لع َّدة دفعات يف �إطار عملية بيع على دفعات ،رئي
()20
� َّأن �سلوك امل�شرتي يعادل منح فرتة زمنية �إ�ضافية.
 -7وال يوجد على العموم � ُّأي �شرط ب�ش�أن ال�شكل الذي يجب على
امل�شرتي �أن ي�ستخدمه لتحديد الوقت الإ�ضافي—وهذا نهج ي َّت�سق مع
�أحكام املادة 11؛ بيد �أنه عندما ينطبق حت ُّفظ مبقت�ضى املادة  ،96قد
يتعينَّ الوفاء با�شرتاطات ال�شكل .وعندما ال ينطبق مثل ذلك التح ُّفظ،
�شفويا �أو
ال اعتبار ملا �إذا()21كان متديد امل�شرتي للوقت قد �أُر�سل كتابة �أو ًّ
�ضمنيا.
�أُجري
ًّ
جمرد حتديد لفرتة �إ�ضافية
 -8وم�س�ألة ما �إذا كان متديد الفرتة َّ
للتنفيذ (مع ترك تاريخ الت�سليم الأ�صلي� ،إلخ ،قائماً) �أم هو تعديل للعقد
الأ�صلي هي م�س�ألة تف�سري )22(.ويف احلالة الأخرية ،ال يلزم �أن يكون
انق�ضاء فرتة الت�سليم املع َّدلة �أ�سا�س ًا لف�سخ العقد.

			

�أثر حتديد فرتة �إ�ضافية
(املادة ))2( 47
 -9حتديد فرتة �إ�ضافية مبقت�ضى املادة  )1( 47يفيد يف البداية
وتن�ص املادة )2( 47
البائع ،الذي يك�سب بذلك متديد ًا لوقت التنفيذُّ .
على �أنه ال يجوز للم�شرتي ف�سخ العقد �أو تخفي�ض الثمن (انظر املادة )50
�أثناء �سريان الفرتة الزمنية الإ�ضافية ما مل يكن البائع قد �أعلن �أنه ال
()23
ي�ستطيع التنفيذ �أو لي�س على ا�ستعداد للتنفيذ خالل الفرتة الإ�ضافية
�أو جعل تنفيذه متو ِّقف ًا على �شروط غري من�صو�ص عليها يف العقد )24(.و�إذا
قام البائع بالتنفيذ خالل الفرتة الزمنية الإ�ضافية فيجب على امل�شرتي
�أن يقبل التنفيذ .ومع ذلك يحتفظ امل�شرتي بح ِّقه يف املطالبة بالتعوي�ض
�سببها الت� ُّأخر يف التنفيذ .و�إذا مل يقم البائع بالتنفيذ
عن اخل�سائر التي َّ
خالل الفرتة الإ�ضافية ،جاز للم�شرتي �أن يلج�أ �إىل � ِّأي تدبري انت�صافي
حتددها املادة .49
متاح ،مبا يف ذلك ف�سخ العقد ،وفق ًا لل�شروط التي ِّ
بيد � َّأن الفرتة الزمنية الإ�ضافية ال متنع الطرفني من تعديل عقدهما عن
()25
طريق اتفاق.
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()18
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧انظر َّ
()19ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٥حمكمة اال�ستئناف ،فر�ساي ،فرن�سا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٨
()20ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٦حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٧
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()21انظر القرارات امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة.
()22ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٦حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ١٩ ،متوز/يوليه .]٢٠٠٧
()23انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة هامبورغ للتحكيم الو ِّدي� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب .]1998
()24املرجع نف�سه.
()25ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤٦حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ١٩ ،متوز/يوليه .]٢٠٠٧
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 48
كل
( )1مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة  ،49يجو ُز للبائع ،ولو بعدَ تاريخ الت�سليم �أن ُي�صلح على ح�سابه َّ
�سبب للم�شرتي ُم�ضا َيقة غري معقولة �أو
َخلل يف تنفيذ التزاماته ب�شرط �أ َّال يرت َّتب على ذلك ت�أخ ٌ
ري غري معقول وال ُي ِّ
َ
بحق املطالبة بالتعوي�ضات
�شكوك ًا يف قيام البائع بدفع امل�صاريف التي �أنفقها امل�شرتي .ومع ذلك يحتفظ امل�شرتي ِّ
املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية.
َ
التنفيذ ومل ير َّد امل�شرتي يف ميعاد معقول
البائع من امل�شرتي �أن ُيعلمه مبا �إذا كان يقبلُ
(�  )2إذا طلب ُ
ا�ستعمال
تنفيذ التزاماته يف امليعاد الذي ح َّدده يف طلبه .وال يجوز للم�شرتي قبل انق�ضاء هذا امليعاد
ُ
جاز للبائع ُ
حق يتعار�ض مع تنفيذ البائع اللتزاماته.
� ِّأي ٍّ
البائع ب�إخطار امل�شرتي بعزمه على تنفيذ التزاماته يف املدة املح َّددة ،فاملفرو�ض �أنه طلب
(�  )3إذا قام ُ
ً
من امل�شرتي �أن ُيعلمه بقراره وفقا للفقرة ال�سابقة.
البائع وفق ًا للفقرتني ( )2و( )3من هذه املادة �أ َث َره �إ َّال
يحدث
( )4ال ِ
ُ
الطلب �أو الإخطار الذي يقوم به ُ
�إذا و�صل �إىل امل�شرتي.

مقدمة
ِّ
�سمى "الإ�صالح" ،الذي
 -1تعطي املادة  )1( 48البائع َّ
احلق فيما ُي َّ
ي�سمح له ب�إ�صالح � ِّأي خلل يف تنفيذ التزاماته مبقت�ضى العقد �أو مبقت�ضى
االتفاقية ،و�أن يقوم بذلك حتى بعد تاريخ التنفيذ املطلوب مبقت�ضى العقد،
احلق م�ضايقة غري معقولة للم�شرتي .و�إذا
ت�سبب ممار�سة ذلك ِّ
�شريطة �أ َّال ِّ
�س َّلم البائع ب�ضائع غري مطابقة يف وقت مبكر ف� َّإن املادة  ،37باملقارنة،
ت�سمح له ب�إ�صالح عدم املطابقة حتى املوعد املح َّدد للت�سليم.

احل ُّق يف �إ�صالح اخللل يف
التنفيذ (املادة ))1( 48
 -2ت�سمح املادة  )1( 48للبائع ب�أن ي�صلح � َّأي خلل يف تنفيذ � ِّأي التزام
احلق يف الإ�صالح يكون "مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة
تعاقدي .بيد � َّأن َّ
احلق العام للم�شرتي يف ف�سخ العقد .ولذا ف� َّإن ف�سخ
 ،"49التي تنظِّ م َّ
حق البائع يف الإ�صالح .وعموم ًا يعود �إىل امل�شرتي اتخاذ
العقد ي�ستبعد َّ
احلق يف
قرار بف�سخ العقد �أو عدم ف�سخه .ويجوز للم�شرتي ممار�سة ِّ
يقيده ح ُّق البائع يف الإ�صالح )1(.وتدعم هذا النهج
ف�سخ العقد دون �أن ِّ
عما �إذا كان امل�شرتي
أل
�
ي�س
أن
�
للبائع
مبوجبها
يجوز
املادة  ،)2( 48التي
َّ
�سيقبل الإ�صالح( )2واملادة ( )2( 49ب) ‘ ،’3التي تد ُّل على �أنه ال يتعينَّ
على امل�شرتي �أن يقبل عر�ض البائع بالإ�صالح .وعالوة على ذلك ،ف� َّإن
امل�شرتي الذي يح ُّق له ف�سخ العقد ال يحتاج �إىل االنتظار لكي يرى �إن كان
يتعر�ض
البائع �سيقوم بالإ�صالح بل يجوز له �أن يعلن ف�سخ العقد حاملا َّ
ملخالفة جوهرية(( )3لكن انظر مناق�شة الإجراء املتعلِّق بالإخطار يف
الفقرات � 9-7أدناه) .بيد � َّأن هناك حماكم اعتمدت ر�أي ًا مفاده �أنه يجب
على امل�شرتي �أن ي�سمح �أو ًال للبائع ب�أن ي�صلح � َّأي خمالفة (حتى املخالفة
اجلوهرية) قبل ف�سخ العقد ،ور�أت عدم وجود خمالفة جوهرية حيث ال
()4
يكون امل�شرتي قد �أعطى البائع الفر�صة لإ�صالح اخللل يف التنفيذ.
ور�أت �إحدى املحاكم �أنه حتى يف حالة الإخالل اخلطري ال يح ُّق للم�شرتي

�أن يعلن ف�سخ العقد ما دام البائع قد عر�ض الإ�صالح وما دام الإ�صالح
ممكناً )5(.غري � َّأن من اجلدير باملالحظة �أنه يندر �أن تكون املخالفة
جوهرية عندما يكون من ال�سهل �إ�صالح اخللل� )6(.إ َّال �أنه ينبغي �أ َّال ي�ساء
فهم هذه القاعدة باعتبارها تعني �أنه يجب �أن تتاح للبائع يف كل حالة من
احلاالت فر�صة الإ�صالح قبل �أن يجوز للم�شرتي �أن يف�سخ العقد� )7(.إ َّال � َّأن
ين�ص على � َّأن الف�سخ غري متاح �إ َّال بعد �أن تتاح الفر�صة للبائع
العقد قد ُّ
()8
لعالج العيب.
معينة – وعلى وجه
 -3وال يمُ نح احل ُّق يف الإ�صالح �إ َّال يف ظروف َّ
التحديد عندما يكون يف الإمكان �إ�صالح خلل البائع يف التنفيذ دون � ِّأي
ت�أخري غري معقول ودون م�ضايقة غري معقولة للم�شرتي ودون �أن يكون
�شك يف � َّأن البائع �سيع ِّو�ض امل�شرتي عن � ِّأي تكاليف قد يدفعها .ورئي
هناك ٌّ
حمركات
� َّأن هذه ال�شروط ُت�ستوفى ،مثالً� ،إذا كان من
ال�سهل �إ�صالح ِّ
()9
وبحد �أدنى من التكاليف.
معيبة خالل فرتة ق�صرية ٍّ
 -4وقد ا�س ُتنتج ،ا�ستناد ًا �إىل �أحكام املادتني  46وَّ � ،48أن البائع
يتكبدها امل�شرتي فيما يتع َّلق بقيام البائع
م�س�ؤول عن التكاليف التي َّ
()10
ب�إ�صالح العيوب يف الب�ضائع امل�س َّلمة.
 -5وقد �أُخذ يف االعتبار ا�ستعداد البائع لإ�صالح اخللل يف التنفيذ
البت فيما �إذا كان العيب يف النوعية ي�شكِّل
باعتباره عام ًال من عوامل ِّ
خمالفة جوهرية للعقد )11(.وعالوة على ذلك ،و�ضعت حمكمة يف
االعتبار ،يف تقييم التعوي�ض عن ال�ضرر ،كون البائع مل ي َّتخذ مبادرة
�إ�صالح الب�ضائع املعيبة؛ وخل�صت املحكمة ،مبوجب املادة � ،74إىل � َّأن
البائع كان ينبغي �أن يتو َّقع كل التكاليف ال�ضرورية املرتبطة با�ستبدال
()12
الب�ضائع املعيبة.
تقرر � َّأن
 -6وحيث ا َّتفق الطرفان على عقوبة على ت�أخري التنفيذَّ ،
ابتداء من �أول
الإ�صالح مبوجب املادة  48ال يعفي البائع من دفع غرامة
ً
()13
يوم من �أيام الت�أخري.
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احل ُّق يف املطالبة بالتعوي�ض عن ال�ضرر
تن�ص اجلملة الأخرية من املادة  )1( 48على �أنه ،حتى �إذا قام
-7
ُّ
باحلق يف املطالبة
امل�شرتي
يحتفظ
التنفيذ،
يف
اخللل
إ�صالح
�
ب
البائع
ِّ
تقرر � َّأن
فقد
بالتعوي�ض عن اخل�سائر التي �أ�صابته رغم الإ�صالح .ولذا
َّ
احلق يف احل�صول على ن�سبة  10يف املائة من القيمة الإجمالية
للم�شرتي َّ
ً
تقديريا عن ال�ضرر عندما ت� َّأخر
ا
تعوي�ض
ذلك
باعتبار
املبيعة
للب�ضائع
ًّ
()14
الت�سليم وتعينَّ على امل�شرتي �أن ير ِّتب لنقل الب�ضائع.

طلب �إ�صالح اخللل يف التنفيذ
(الفقرات ( )4(-)2من املادة )48
 -8يجوز للبائع ،مبقت�ضى املادة � ،)2( 48أن يخطر امل�شرتي با�ستعداده
معينة ،ويجوز له �أن يطلب من
لإ�صالح اخللل يف التنفيذ خالل فرتة َّ
امل�شرتي �أن "يعلمه مبا �إذا كان يقبل" الإ�صالح .ووفق ًا للمادة ،)3( 48
يت�ضمن ذلك
ُيعترب � َّأن الإخطار الذي ي�شري �إىل ا�ستعداد البائع للإ�صالح َّ
الطلب .ف�إذا مل ير َّد امل�شرتي على ذلك الطلب خالل فرتة معقولة (�أو
�إذا وافق على امل�ضمون ،افرتا�ضا) )15(،جاز للبائع �أن ي�صلح اخللل خالل
املبينة ،كما �أنه ،عم ًال ب�أحكام املادة  ،)2( 48ال يجوز للم�شرتي
الفرتة َّ
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�أن يلج�أ خالل تلك الفرتة �إىل تدابري انت�صاف تتعار�ض مع �إ�صالح البائع
للخلل يف التنفيذ.
يحدد طلب احل�صول على ر ِّد امل�شرتي على الإ�صالح الذي
 -9ويجب �أن ِّ
يقرتحه البائع مبقت�ضى املادة � )2( 48أو( )3الفرتة التي �سيقوم البائع
خاللها بالتنفيذ .وبدون هذا الإطار الزمني للإ�صالح املقرتح ال يكون
()16
للطلب الأثر املن�صو�ص عليه يف املادة .)2( 48
تن�ص املادة )4( 48
 -10وكا�ستثناء ملبد�أ الإر�سال الوارد يف املادة ُّ ،27
على � َّأن امل�شرتي يجب �أن يتل َّقى الطلب ب�أن ير َّد على الإ�صالح املقرتح (�أو
الإخطار بالعزم على الإ�صالح الذي ُيفرت�ض مبقت�ضى املادة )3( 48
�أنه يت�ضمن هذا الطلب) ،و�إ َّال ف� َّإن الطلب �أو الإخطار لن يكون له الأثر
املح َّدد املن�صو�ص عليه يف املادة  .)2( 48بيد � َّأن املادة  27تنطبق على ر ِّد
يتم تل ِّقيه،
امل�شرتي ،الذي يكون لذلك نافذ
املفعول �سواء َّمت تل ِّقيه �أم مل َّ
()17
�شريطة �أن ُير�سل بو�سيلة منا�سبة.
 -11وقد عولت �إحدى املحاكم على املادة  )2( 48حيث عر�ض البائع �أن
وجه امل�شرتي �إخطار ًا بالعيوب؛ ول َّأن
ي�سرت َّد الب�ضائع وير َّد الثمن بعد �أن َّ
امل�شرتي مل ير َّد على العر�ض ،بل بد ًال من ذلك باع الب�ضائع امل َّدعى �أنها
()18
غري مطابقة ،اعتربت املحكمة ذلك تناز ًال عن حقوق امل�شرتي.

احلوا�شي
()1
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ٢
انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم � ،Pretura circondariale de Parma[ ٩٠إيطاليا ٢٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٨٩انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩١انظر َّ
منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� ١ ،شباط/فرباير ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٤هيئة التحكيم التابعة
لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم .])٧٥٣١
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
)٧٥٣١
رقم
التحكيم
(قرار
١٩٩٤
الدولية،
التجارة
لغرفة
()2انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٤هيئة التحكيم التابعة
َّ
()3انظر الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� 10 ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل ( 1980من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
 ،)A.81.IV.3ال�صفحتان  117و:118
" -5و�إذا حدث �إخالل �أ�سا�سي بالعقد ،يكون للم�شرتي على الفور احل ُّق يف �أن يعلن ف�سخ العقد .وال يكون يف حاجة �إىل �أن ير�سل للبائع � َّأي �إ�شعار م�سبق باعتزامه �إعالن
ف�سخ العقد �أو �إىل �إعطائه �أية فر�صة لعالج الإخالل مبوجب املادة .44
ي�سبب للم�شرتي م�ضايقة قد يعني ،يف بع�ض احلاالت� ،أنه لي�س هناك �إخالل �أ�سا�سي
أن
�
دون
الب�ضائع
 -6ومع ذلك ،ف� َّإن كون البائع قادر ًا وم�ستع ًّدا لعالج عدم مطابقة
ِّ
ما مل يخفق البائع يف �أن يعالج عدم املطابقة خالل فرتة زمنية منا�سبة".
()4انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٩حمكمة منطقة ريغين�سبورغ� ،أملانيا� ٢٤ ،أيلول�/سبتمرب .]1998
()5ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٢املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]٢٠٠٢
()6انظر ،مثالً ،هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم ICC International Court of Arbitration ،)٧٧٥٤
 .٤٦ ،٢٠٠٠ Bulletinانظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
()7انظر الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� 10 ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل ( 1980من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
 ،)A.81.IV.3ال�صفحة  ،118الفقرة "( 6يف بع�ض احلاالت").
()8انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩٥٦املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا� ٢٠ ،أيار/مايو  ،)Olivaylle Pty. Ltd. v. Flottweg GmbH & Co KGAA( ٢٠٠٩متاحة يف
الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تناق�ش املادة  48من اتفاقية البيع باعتبارها ت�ساعد على التف�سري).
()9هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٧٧٥٤
(ميزت املحكمة بني الإ�صالح العاجل وغري العاجل).
 .٤٦ ،٢٠٠٠ولكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٢املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب َّ ]٢٠٠٢
()10ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٩ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٥تكاليف ا�ستبدال نوافذ معيبة).
()11ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
()12ق�ضية كالوت رقم  ،Vestre Landsret[ ٩٩٤الدامنرك ٢١ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٤
()13ق�ضية كالوت رقم [ 1388حمكمة مقاطعة مدريد� ،إ�سبانيا ١٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]٢٠٠٧
()14
معينة منها معيبة وتعينَّ �إ�صالحها مرتني).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٥١حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ٢٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٥بيع حظرية م�ستعملة مفكَّكة كانت �أجزاء َّ
()15انظر �أي�ض ًا حمكمة منطقة نوردهورن� ،أملانيا ١٤ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٤يونيلك�س.
()16انظر الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل ( 1980من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
 ،)A.81.IV.3ال�صفحة  ،119الفقرة .١٤
()17املرجع نف�سه ،الفقرة .١٦
()18ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٦جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب .]1999
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املادة 49
ف�سخ العقد:
( )1يجو ُز للم�شرتي ُ
عدم تنفيذ البائع اللتزام من االلتزامات التي ُير ِّتبها عليه العق ُد �أو هذه االتفاقية ي�شكلِّ
(�أ) �إذا كان ُ
خمالف ًة جوهرية للعقد؛ �أو
ـائع بت�سليم الب�ضــائع يف الفرتة الإ�ضــافية التي ح َّددها
(ب) يف حالة عدم الت�سليم� ،إذا مل يقم الب ُ
امل�شرتي وفق ًا للفقرة ( )1من املادة � 47أو �إذا �أعلنَ �أنه لن ي�س ِّل َمها خالل تلك الفرتة.
(َّ �  )2أما يف احلاالت التي يكون البائع فيها قد �س َّلم الب�ضائع ،ف� َّإن امل�شرتي يفقد ح َّقه يف ف�سخ العقد
�إ َّال �إذا وقع الف�سخ:
(�أ) يف حالة الت�سليم املت� ِّأخر ،يف ميعاد معقول بعد �أن يكونَ قد علم ب� َّأن الت�سليم قد َّمت؛
الف�سخ يف ميعاد معقول:
(ب) ويف حاالت املخالفات الأخرى غري الت�سليم املت� ِّأخر� ،إذا وقع
ُ
‘ ’1بعد �أن يكونَ امل�شرتي قد علم �أو كان من واجبه �أن يعلم باملخالفة؛ �أو
يحددها امل�شرتي وفق ًا للفقرة ( )1من املادة � 47أو بعد �أن
‘ ’2بعد انق�ضاء � ِّأي فرتة �إ�ضافية ِّ
البائع �أنه لن ين ِّف َذ التزاماته خالل تلك الفرتة الإ�ضافية؛ �أو
ُيعلن ُ
البائع وفق ًا للفقرة ( )2من املادة � 48أو بعد �أن ُيعلن
‘ ’3بعد انق�ضاء � ِّأي فرتة �إ�ضافية ُي ِّعينها ُ
امل�شرتي �أنه لن َي َ
قبل التنفيذ.

نظرة جمملة
حتدد ال�شروط التي
 -1املادة  49من �أهم �أحكام اتفاقية البيع .وهي ِّ
يح ُّق مبوجبها للم�شرتي �أن يعلن ف�سخ العقد ويجوز له �أن ينهي العالقة
التعاقدية ب�إجراء من طرف واحد .ويكون الف�سخ مبوجب املادة  49متاحا
يف حالتني هما� )1( :إذا كان عدم تنفيذ البائع اللتزاماته التعاقدية ي�شكِّل
معرفة يف املادة ( 25املادة )1( 49
خمالفة جوهرية للعقد ح�سبما هي َّ
(�أ))؛ �أو ( )2يف حالة عدم ت�سليم الب�ضائع� ،إذا مل ي�سلِّم البائع الب�ضائع
خالل الفرتة الإ�ضافية املح َّددة وفق ًا للمادة ( 47املادة ( )1( 49ب)).
 -2وف�سخ العقد هو تدبري انت�صافي ميثِّل مالذ ًا �أخري ًا و ُيتاح عندما
ال يعود بالو�سع تو ُّقع �أن يوا�صل امل�شرتي العقد )1(.وال ُيف�سخ العقد �إ َّال
يوجه امل�شرتي �إخطار ًا بالف�سخ (املادة  .)26ويف حاالت عدم
عندما ِّ
الت�سليم ،يح ُّق للم�شرتي ف�سخ العقد يف � ِّأي وقت بعد ا�ستيفاء كلِّ �شروط
احلق يف ف�سخ العقد
الف�سخ .و�إذا �س َّلم البائع الب�ضائع ،يفقد امل�شرتي َّ
احلق خالل الفرتة املعقولة املن�صو�ص عليها يف
�إذا مل ميار�س ذلك َّ
املادة  .)2( 49وميكن �أي�ض ًا �أن يفقد امل�شرتي ح َّقه يف الف�سخ �إذا مل يعد
بالو�سع �إعادة الب�ضائع بحالتها الأ�صلية (انظر املادة  82واال�ستثناءات
()2
املبينة فيها).
َّ
 -3ويف العديد من الظروف ،يكون الف�سخ ،مع احلقوق امل�صاحبة
له (انظر الفقرة التالية) ،واحد ًا فقط من �سبل االنت�صاف املتاحة
احلق يف طلب التنفيذ
للم�شرتي؛ وت�شمل �سبل االنت�صاف الأخرى املمكنة َّ
(املادة � ،)46أو تخفي�ض ال�سعر (املادة � ،)50أو املطالبة بالتعوي�ض عن

ال�ضرر ح�سب االقت�ضاء حيث ال ُيف�سخ العقد .و�إذا كانت �سبل انت�صاف
()3
حرا يف االختيار بينها.
�ش َّتى متاحة للم�شرتي ،يكون امل�شرتي ًّ
حد ذاته
 -4ولي�س ف�سخ العقد ف�سخ ًا �صحيح ًا �سبيل انت�صاف يف ِّ
فح�سب ،بل �أي�ض ًا فيما يتع َّلق ب�أحكام �أخرى .فهو �شرط �ضروري لتقييم
للحق يف طلب ر ِّد
التعوي�ض عن ال�ضرر مبوجب املادتني  75و )4(،76وكذلك ِّ
ما َّمت تنفيذه بالفعل مبوجب العقد (املادة .))2( 81

ف�سخ العقد بوجه عام
 -5يجب على امل�شرتي �أن يعلن ف�سخ العقد .فال يوجد ف�سخ تلقائي
يتم الإعالن بوا�سطة �إخطار (املادة  .)26وال
للعقد .)5(.ويجب �أن
َّ
ُيفر�ض �شكل حم َّدد لذلك الإخطار )6(،رغم � َّأن �شروط ال�شكل قد تكون
ذات اعتبار �إذا انطبق التح ُّفظ املن�صو�ص عليه يف املادتني  12و .96وقد
�ضروريا اتخاذ �إجراءات قانونية
رئي � َّأن �إخطار ًا بالفاك�س يكفي؛( )7ولي�س
ًّ
لتوجيه الإعالن )8(.ويجب �أن يعبرِّ الإخطار بو�ضوح عن � َّأن امل�شرتي يعامل
()9
جمرد الإعالن عن �إنهاء العقد
العقد الآن على �أنه منته .وال يكفي َّ
جمرد �إعادة
يف امل�ستقبل� ،أو �إ�صدار بيان يحث على ت�سليم الب�ضائع� ،أو َّ
الب�ضائع بدون تعليق )10(.ورئي �أي�ض ًا � َّأن ر�سالة طلبت من البائع �أن يوقف
()11
معينة تتع َّلق بالثمن لي�ست كافية.
عمليات الت�سليم �إىل �أن ُت َّ
�سوى م�سائل َّ
()12
وعومل رفع ق�ضية للمطالبة بف�سخ العقد على �أنه �إخطار بالف�سخ.
()13
وتقرر ال�شيء نف�سه يف حالة رف�ض امل�شرتي الب�ضائع وطلبه ر َّد الثمن
َّ
()14
�أو �إلغاء طلب ال�شراء.
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ونهائيا تنفيذ العقد وكان
جد ًّيا
 -6ويف ق�ضية رف�ض فيها البائع ِّ
ًّ
ي�صر على التنفيذ ،اعتربت حمكمة �أنه ميكن
وا�ضح ًا � َّأن امل�شرتي ال ُّ
()15
اال�ستغناء عن �إ�صدار امل�شرتي �إعالن ًا �صريح ًا بالف�سخ.
تقرر �أنه ال
 -7ول َّأن �إعالن الف�سخ()16يجب �أن يكون ال لب�س فيه فقد َّ
امللزم بالف�سخ يف امل�ستقبل
يتم حتت �شرط .غري � َّأن الإعالن ِ
ميكن �أن َّ
�إذا تخ َّلف البائع عن التنفيذ خالل فرتة زمنية �إ�ضافية اع ُترب �صحيح ًا
()17
متاماً.
 -8وعندما يرغب امل�شرتي يف ف�سخ العقد ل َّأن البائع �س َّلم ب�ضائع غري
مطابقة �أو خا�ضعة حلقوق الغري ،يجب �أن ت�شكِّل خمالفة البائع خمالفة
جوهرية للعقد ،ولي�س ذلك فح�سب ،بل يجب �أي�ض ًا �أن يكون امل�شرتي
باحلق اال ِّدعائي للغري وفق ًا لأحكام
وجه �إخطار ًا بعدم املطابقة �أو
ِّ
قد َّ
املادتني  39و( )1( 43ما مل ُيعذر من توجيه ذلك الإخطار وفق ًا لأحكام
املادة � 40أو املادة  .))2( 43ويفقد امل�شرتي ح َّقه يف ف�سخ العقد �إذا مل
()18
ميتثل ملتطلبات الإخطار.
 -9ور�أت حمكمة �أنه يجوز للم�شرتي �أن يلغي �إعالنه بالف�سخ (الذي
مربر
ينهي
العقد عادة) �إذا رف�ض البائع الف�سخ دون �أن يكون لديه ِّ
()19
لذلك .ويف نف�س ال�سياق ،ر�أت حمكمة �أخرى �أنه حتى بعد
�إعالن الف�سخ ما زال العقد قائم ًا حيث قبل امل�شرتي الب�ضائع الحق ًا
()20
وباعها.

ف�سخ العقد ب�سبب خمالفة جوهرية
(املادة �( )1( 49أ))
تربر � ُّأي خمالفة جوهرية ،ح�سبما
 -10مبوجب املادة �( )1( 49أ)ِّ ،
معرفة يف املادة  ،25ف�سخ العقد .فحتى يكون للم�شرتي �سبب �صحيح
هي َّ
لف�سخ العقد مبقت�ضى املادة �( )1( 49أ) ،يجب �أن يكون البائع قد تخ َّلف
عن تنفيذ �أحد التزاماته (�أي ارتكب خمالفة) وبجب �أن ي�ؤ ِّدي عدم
مما كان
التنفيذ من جانب البائع �إىل حرمان امل�شرتي حرمان ًا
جوهريا َّ
ًّ
مو�ضوعيا �أن يتو َّقعه مبقت�ضى العقدَّ � .أما عواقب عدم تنفيذ البائع
يح ُّق له
ًّ
اللتزاماته فيجب �أن حت َّدد يف �ضوء جميع ظروف احلالة .ومع ذلك ،تغفل
مما �إذا كانت املخالفة
بع�ض املحاكم �أن تتح َّقق �ضمن �سياق ف�سخ العقد َّ
()21
جوهرية.
 -11وتتط َّلب املخالفة اجلوهرية �أو ًال �أن يكون البائع قد �أخ َّل بواجب
كان ملزَ م ًا بتنفيذه � َّإما مبقت�ضى العقد �أو وفق ًا للأعراف التجارية �أو
العادات التي ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني� ،أو مبوجب االتفاقية.
حق
بيد �أنه ال يكون هناك �إخالل حيث ميتنع البائع عن الت�سليم عن ٍّ
ي�سدد املق َّدم امل َّتفق عليه(� )22أو �أعلن بنف�سه ف�سخ
ل َّأن امل�شرتي مل ِّ
العقد دون �أن يكون ذلك من ح ِّقه )23(.وعدم تنفيذ البائع لواجب م َّتفق
عليه غري الواجب الأ�سا�سي املتمثِّل يف ت�سليم ب�ضائع مطابقة (انظر
املادة  )30ميكن �أن يكون كافيا �أي�ض ًا—مثل الإخالل بالواجبات املرت ِّتبة
على عقد بيع ح�صري )24(.وخمالفة واجب �إ�ضايف م َّتفق عليه تعطي
احلق يف ف�سخ العقد �إذا كانت املخالفة جوهرية� ،أي �إذا كانت
امل�شرتي َّ
حترم امل�شرتي من الفائدة الرئي�سية من العقد .ولكي تكون املخالفة
املربرة من العقد �أو حترمه
"جوهرية" يجب �أن تحُ بط تو ُّقعات امل�شرتي َّ
املربرة على العقد املح َّدد
منها ب�صورة جوهرية؛ وتتو َّقف ماهية التو ُّقعات َّ
املتوخى يف �أحكام العقد ،وعلى الأعراف والعادات
وعلى توزيع املخاطر َّ
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التي ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني (�إن وجدت) ،وعلى الأحكام
الإ�ضافية لالتفاقية .فمث ًال ال يح ُّق عادة للم�شرتين �أن يتو َّقعوا امتثال
الب�ضائع امل�س َّلمة للوائح وللمعايري الر�سمية يف بلد امل�شرتي )25(.واملعايري
تقرر ما �إذا كانت الب�ضائع منا�سبة
ال�سائدة يف بلد البائع هي ،عادة ،التي ِّ
للغر�ض الذي ت�ستعمل عادة من �أجله ،ما مل ي َّتفق على خالف ذلك
(املادة �( )2( 35أ)) )26(.ولذلك ،على �سبيل املثال ،مل ُيعترب ت�سليم
بلح بحر يحتوي على مادة الكاديوم مب�ستوى يتجاوز املعايري ال�سارية
يف بلد امل�شرتي خمالفة ،ناهيك عن اعتباره خمالفة جوهرية ،لأنه مل
يكن بو�سع امل�شرتي �أن يتو َّقع على وجه معقول وفاء البائع بتلك املعايري
مطبقة يف بلد البائع) ،ول َّأن ا�ستهالك بلح البحر
(التي مل ُ
يثبت �أنها َّ
()27
يعر�ض �صحة امل�ستهلك للخطر .غري �أنه
املذكور بكميات �صغرية ال ِّ
توجد ا�ستثناءات قيل فيها � َّإن املعايري والأحكام ال�سارية يف بلد امل�شرتي
�ضمنيا ،وذلك حيث كانت نف�س املعايري �أو الأحكام موجودة يف
تنطبق
ًّ
بلد البائع �أي�ضاً ،وحيث �أبلغ امل�شرتي البائع بتلك املعايري �أو الأحكام
مع ِّو ًال على علم البائع كخبري (انظر �أي�ض ًا املادة ( )2( 35ب))،
�أو حيث كان البائع على علم بتلك املعايري �أو الأحكام ب�سبب ظروف
()28
خا�صة.
 -12وال حتدث خمالفة جوهرية �إ َّال �إذا كان من املعقول �أن يتم َّكن
التنب�ؤ باحلرمان اجلوهري من التوقعات الناجت من
الطرف املخالف من ُّ
املخالفة (املادة  .)25وحتى �إذا مل يتو َّقع البائع فع ًال � َّأن املخالفة �ستحرم
امل�شرتي من معظم فوائد العقد �أو كلها ،تبقى املخالفة جوهرية �إذا كان
ال�سوي الإدراك الذي ميكن يف نف�س الظروف �أن يتو َّقع
من �ش�أن ال�شخ�ص
ِّ
تن�ص املادة  25على الوقت الذي ينبغي �أن حت َّدد فيه
تلك النتيجة .وال ُّ
�إمكانية تو ُّقع عواقب املخالفة .وقد ذهب �أحد القرارات �إىل � َّأن وقت �إبرام
()29
العقد هو الوقت املعترب.

�أمثلة حم َّددة على املخالفة اجلوهرية
تكونت يف ال�سوابق الق�ضائية مبادئ توجيهية ميكن �أن ت�ساعد �إىل
َّ -13
حد ما يف تقرير ما �إذا كانت خمالفة العقد م� َّؤهلة العتبارها جوهرية.
ٍّ
وقد رئي يف منا�سبات عديدة � َّأن عدم الت�سليم النهائي للب�ضائع من
قبل البائع ي�شكِّل خمالفة جوهرية للعقد ،ما مل يكن لدى البائع �سبب
يربر التو ُّقف عن التنفيذ )31(.بيد �أنه �إذا ُترك جزء ثانوي فقط
وجيه ِّ
من العقد دون تنفيذ ،مثل عدم توريد دفعة واحدة من ع َّدة دفعات ،ال
تكون املخالفة جوهرية �إ َّال �إذا كان اجلزء املن َّفذ عدمي الفائدة للم�شرتي
يف غياب اجلزء غري املن َّفذ )32(.ومن الناحية الأخرى ،ي�شكِّل رف�ض
املربر للوفاء بالتزاماته التعاقدية خمالفة
البائع ِّ
اجلدي والقطعي وغري َّ
جوهرية )33(.ورئي �أي�ض ًا � َّأن التخلُّف الكامل والنهائي عن ت�سليم الدفعة
الأوىل يف عملية بيع على دفعات يعطي امل�شرتي �سبب ًا لالعتقاد ب� َّأن
الدفعات الأخرى لن ت�س َّلم و�أنه ينبغي لذلك تو ُّقع حدوث خمالفة جوهرية
()34
للعقد.
()30

حد ذاته خمالفة جوهرية
 -14وكقاعدة ،ال ي�شكِّل ت�أخري الت�سليم يف ِّ
للعقد )35(.وال ي�شكِّل الت�أخري خمالفة جوهرية �إ َّال عندما يكون وقت
التنفيذ ذا �أهمية �أ�سا�سية—� َّإما ل َّأن ذلك ا�شترُ ِ ط بني الطرفني(� )36أو
ل َّأن التنفيذ يف الوقت املنا�سب حا�سم الأهمية يف الظروف ذات ال�صلة
(كما يف حالة الب�ضائع املو�سمية)( .)37ويف ق�ضية ا َّتفق فيها الطرفان على
الت�سليم "ب�أ�سرع ما ميكن" ،اع ُترب الت�أخري بعد �أن دفع امل�شرتي بالفعل
()38
معين ًا خمالفة جوهرية.
م�سبق ًا مبلغ ًا َّ
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 -15واع ُترب �أي�ض ًا � َّأن خمالفة جوهرية حدثت عندما �أ�صبح طول الت�أخري
يف التنفيذ يقارب ،يف �أثره ،عدم التنفيذ ،وذلك مث ًال عندما كان املوعد
امل َّتفق عليه للت�سليم �أ�سبوع ًا واحد ًا ومل ي�سلِّم البائع �سوى ثُلث الب�ضائع
بعد �شهرين )39(.وحتى �إذا مل يثبت � َّأن الت�أخري يف الت�سليم ي�شكِّل خمالفة
يحدد فرتة �إ�ضافية
جوهرية ،جتيز املادة  47من االتفاقية للم�شرتي �أن ِّ
معقولة للت�سليم بعد املوعد التعاقدي الواجب ،و�إذا مل ي�سلِّم البائع
الب�ضائع حتى نهاية الفرتة الإ�ضافية جاز للم�شرتي �أن يعلن ف�سخ العقد
وفق ًا لأحكام املادة ( )1( 49ب) )40(.ومن َّثم ف� َّإن عدم ت�سليم البائع
الب�ضائع خالل فرتة �إ�ضافية ُح ِّددت عم ًال باملادة  47يناظر حدوث
خمالفة جوهرية للعقد.
البت فيما �إذا كانت املخالفة جوهرية
 -16وتن�ش�أ �أكرث امل�سائل �صعوبة يف ِّ
فيما يتع َّلق بت�سليم ب�ضائع معيبة .وقد خل�صت قرارات حماكم ب�ش�أن
جمرد خمالفة
هذه النقطة �إىل � َّأن عدم املطابقة املتعلِّق بالنوعية يبقى َّ
غري جوهرية للعقد ما دام امل�شرتي ي�ستطيع ،دون م�ضايقة غري معقولة،
ا�ستخدام الب�ضائع �أو بيعها )41(،حتى �إذا كانت �إعادة البيع تتط َّلب �إجراء
()42
جممدة حتتوي على
خ�صومات .وهكذا مث ًال مل ُيعترب � َّأن ت�سليم حلوم َّ
كميات مفرطة من الدهون واملاء—ولذلك كانت قيمتها ت�ساوي يف ر�أي
خبري �أقل بن�سبة  25.5يف املائة من قيمة اللحوم ذات النوعية املتعاقد
عليها—ي�شكِّل خمالفة جوهرية للعقد ،لأنه كان يف ا�ستطاعة امل�شرتي
�إعادة بيع اللحوم ب�سعر �أقل �أو ا�ستخدامها بطريقة �أخرى )43(.ومن الناحية
الأخرى� ،إذا مل يكن بالو�سع ا�ستخدام الب�ضائع غري املطابقة �أو �إعادة بيعها
عن طريق بذل جهود معقولة ،ف� َّإن ت�سليمها ي�شكِّل خمالفة جوهرية ويعطي
()44
احلق يف �إعالن ف�سخ العقد.
وتقرر � َّأن امل�شرتي الذي ال يتعامل
امل�شرتي َّ
َّ
عادة يف ب�ضائع ذات نوعية منخف�ضة لي�س ملزَ م ًا بقبولها ،ولكن يجوز له
()45
ف�سخ العقد.
و�سمح للم�شرتي �أي�ض ًا بف�سخ العقد حيث كانت الب�ضائع
ُ
تعاين من عيب خطري مل يكن من املمكن �إ�صالحه ،رغم �أنها كانت ال تزال
حد ما (مث ًال الزهور التي كان ينبغي �أن تزهر طوال
قابلة لال�ستعمال �إىل ٍّ
()46
ال�صيف ولكنها مل تزهر �إ َّال خالل جزء �صغري من املو�سم) .ورئي �أي�ض ًا
� َّأن هناك خمالفة جوهرية ،دون �إ�شارة �إىل ما �إذا كانت �إعادة البيع �أو كان
اال�ستخدام البديل ممكنني للم�شرتي ،عندما كانت هناك عيوب خطرية
يف الب�ضائع وكان امل�شرتي يحتاج �إليها ل�صنع منتجاته )47(.و َّمت التو�صل
�إىل النتيجة نف�سها عندما نتج العيب يف املطابقة عن �إ�ضافة البائع مواد
�إىل الب�ضائع كانت �إ�ضافتها غري قانونية يف بلد البائع وبلد امل�شرتي على
ال�سواء )48(.كما � َّأن القواعد التي حتكم ت�سليم ب�ضائع معيبة تنطبق بنف�س
()49
القدر �إذا �س َّلم البائع ب�ضائع خاطئة.
 -17وتن�ش�أ م�شاكل خا�صة عندما يكون من املمكن �إ�صالح الب�ضائع
رغم كونها معيبة ،حتى و�إن كان العيب �شديداً .وقد ر�أت بع�ض املحاكم
� َّأن العيب يف املطابقة الذي ميكن �إ�صالحه ب�سهولة ال ي�شكِّل خمالفة
جوهرية )50(.ويف حالة عر�ض البائع الإ�صالح �أو اال�ستبدال ال�سريع
للب�ضائع وقام بذلك دون � ِّأي م�ضايقة للم�شرتي� ،أنكرت قرارات عديدة
حق البائع يف القيام
وجود خمالفة جوهرية )51(.ويتوافق ذلك مع ِّ
بالإ�صالح وفق ًا لأحكام املادة  48من االتفاقية .بيد �أنه �إذا ت� َّأخر الإ�صالح
�سبب للم�شرتي م�ضايقة غري معقولة ،ف� َّإن املخالفة امل� َّؤهلة لأن تكون
�أو َّ
جوهرية على � ِّأي نحو �آخر تبقى خمالفة جوهرية .وعالوة على ذلك ،ال
ملجرد � َّأن امل�شرتي مل يطلب من البائع �أو ًال
ميكن �إنكار املخالفة اجلوهرية
(َّ )52
�أن ي�صلح اخللل يف التنفيذ.
املخ�ص�صة لال�ستهالك الب�شري معيبة بحيث
 -18وحيث تكون الب�ضائع
َّ
يكون ا�ستهالكها خطراً ،ت�سمح املحاكم دائم ًا بالف�سخ حتى �إذا كان من

			

ال�سهل اال�ستعا�ضة عن الب�ضائع �أو �إذا عر�ض البائع ب�ضائع مطابقة
()53
وراثيا خالف ًا ل�ضمان
فوراً .ورئي �أي�ضاً ،حيث �س َّلم البائع �صويا مع َّد()54لة ًّ
وارد يف العقد� ،أن ذلك ي�شكِّل خمالفة جوهرية.
 -19وت�شكِّل العيوب يف امل�ستندات املتعلِّقة بالب�ضائع خمالفة جوهرية
�إذا كانت تعرقل ب�صورة جوهرية قدرة امل�شرتي على �إعادة بيع الب�ضائع
�أو التعامل بها خالفا لذلك )55(.بيد �أنه �إذا كان امل�شرتي نف�سه ي�ستطيع
�أن ُي�صلح العيوب يف امل�ستندات ب�سهولة ،وذلك مث ًال بطلب م�ستندات
()56
جمرد الت�سليم املت� ِّأخر
جديدة ،فلن ُتعترب املخالفة جوهرية .وال ي�شكِّل َّ
للم�ستندات املطلوبة خمالفة جوهرية عموم ًا حتى �إذا ُ�سلِّمت امل�ستندات
بعد انتهاء �سريان خطاب اعتماد ينبغي �أن تق َّدم مبوجبه ما مل يجعل
()57
جوهريا.
الطرفان الوقت �أمر ًا
ًّ
 -20وميكن �أي�ض ًا �أن ي�شكِّل الإخالل بالتزامات تعاقدية غري املذكورة
�أعاله خمالفة جوهرية .وتكون تلك املخالفة جوهرية �إذا حرمت امل�شرتي
من الفوائد الرئي�سية من العقد وكان من املعقول �أن ي�ستطيع البائع
�أن يتو َّقع تلك النتيجة .وهكذا ر�أت �إحدى املحاكم � َّأن ت�سليم �شهادات
من�ش�أ خاطئة ال ي�شكِّل خمالفة جوهرية �إذا كانت الب�ضائع رغم ذلك
�صاحلة للت�سويق التجاري وكان بو�سع امل�شرتي نف�سه �أن يح�صل على
ال�شهادات ال�صحيحة ب�سهولة )58(.وباملثل ،ميكن �أن ي�شكِّل احلرمان
املربر للطرف الآخر من حقوقه مبقت�ضى العقد ،مثل �إنكار �صحة
غري َّ
()59
وحق البائع يف حيازة الب�ضائع،
بحق امللكية ِّ
�شرط االحتفاظ ِّ
()60
املربر لوجود عقد �صحيح بعد احتياز الب�ضائع ،
�أو الإنكار غري َّ
خمالفة جوهرية للعقد .وقد ُ�سمح �أي�ض ًا بف�سخ العقد عندما خولفت
()61
القيود املفرو�ضة على �إعادة البيع خمالفة جوهرية.
وقررت حمكمة
َّ
وجود خمالفة جوهرية يف تغيري البائع و�سيلة النقل من طرف واحد
(نقل بحري بد ًال من النقل اجلوي امل َّتفق عليه� ،أ َّدى �إىل ت�أخري ت�سليم
معدات طبية  12يوماً) وت�أخري ت�سليم امل�ستندات (الذي عرقل التخلي�ص
()62
اجلمركي).

ف�سخ العقد ب�سبب عدم ت�سليم الب�ضائع خالل
الفرتة الإ�ضافية
(املادة ( )1( 49ب))
تن�ص املادة ( )1( 49ب) على �سبب ثان لف�سخ العقد ال ينطبق
ُّ -21
�إ َّال يف حاالت عدم ت�سليم الب�ضائع :فبو�سع امل�شرتي �أن يف�سخ العقد �إذا
مل ي�سلِّم البائع الب�ضائع خالل الفرتة الإ�ضافية للت�سليم التي ح َّددها
امل�شرتي وفق ًا للمادة  )63(.)1( 47وي�ستطيع امل�شرتي �أي�ض ًا �أن يف�سخ العقد
�إذا �أعلن البائع �أنه لن ي�سلِّم الب�ضائع خالل الفرتة الإ�ضافية املح َّددة.
ويف احلالة الأخرية ،ر�أت حمكمة � َّأن البائع ميكن �أن يف�سخ العقد فور ًا
نهائيا ،حتى �إذا كانت الفرتة الإ�ضافية
بعد رف�ض البائع للتنفيذ رف�ض ًا ًّ
()64
(بالأملانية  )Nachfristمل تنق�ض بعد .ورئي باملثل � َّأن الف�سخ متاح
حيث يجعل البائع الت�سليم متو ِّقف ًا على مقابل �إ�ضافي ال ي�ستح ّقه )65(.و�إذا
قطعيا التزامه بالتنفيذ ،يح ُّق للم�شرتي الف�سخ دون � ِّأي فرتة
�أنكر البائع ًّ
()66
�إ�ضافية �أخرى.
 -22وحيث ال ي�شكِّل ت�أخري الت�سليم خمالفة جوهرية (انظر الفقرتني
يحدد فرتة �إ�ضافية (معقولة) لكي
� 15-14أعاله) ،يجب على امل�شرتي �أن ِّ
يكون له احل ُّق يف الف�سخ .وال ي�ستطيع امل�شرتي �أن يف�سخ العقد �إ َّال بعد
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انق�ضاء الفرتة الإ�ضافية )67(.غري �أنه ال يلزم حتديد فرتة �إ�ضافية حيث
()68
جوهريا يف العقد.
يكون وقت الت�سليم �أمر ًا
ًّ

فرتة �إعالن الف�سخ عندما تكون الب�ضائع قد ُ�سلِّمت
(املادة ))2( 49
 -23ب�صفة عامة ،لي�س امل�شرتي ملزَ م ًا بالإعالن عن ف�سخ العقد خالل
معينة؛ فيمكنه �أن يفعل ذلك يف � ِّأي وقت �إذا كان هناك �سبب
فرتة َّ
()69
تن�ص عليه املادة )2( 49
للف�سخ .غري � َّأن هذا املبد�أ يخ�ضع للقيد الذي ُّ
�إذا كانت الب�ضائع قد ُ�سلِّمت .ويف تلك احلالة ،يجب �أن يعلن امل�شرتي
ف�سخ العقد خالل فرتة معقولة .وتختلف اللحظة التي يبد�أ فيها �سريان
الوقت املعقول تبع ًا ملا �إذا كانت املخالفة تتع َّلق بت�أخري الت�سليم �أم بنوع
�آخر من املخالفة .ففي حالة الت�أخري يف الت�سليم ،تبد�أ الفرتة عندما يعلم
امل�شرتي � َّأن الت�سليم قد َّمت (املادة �( )2( 49أ)) .ويف حالة املخالفات
الأخرى ،يبد�أ �سريان الفرتة املعقولة لإعالن ف�سخ العقد عندما يعلم
امل�شرتي �أو يكون من واجبه �أن يعلم باملخالفة )70(.ورئي � َّأن العلم يعني
يقيم ما �إذا
�أن يعرف امل�شرتي واقعة املخالفة ونطاقها ،لكي ي�ستطيع �أن ِّ
كانت املخالفة جوهرية �أم غري جوهرية )71(.غري �أنه �إذا ح َّدد امل�شرتي
فرتة �إ�ضافية للت�سليم وفق ًا للمادة � ،)1( 47أو �إذا ح َّدد البائع فرتة
لإ�صالح العيب وفق ًا لأحكام املادة  ،)2( 48ف� َّإن �سريان الفرتة املعقولة
املتاحة للم�شرتي لف�سخ العقد يبد�أ اعتبار ًا من انتهاء الفرتة املح َّددة .وقد
ُوجد � َّأن فرتة خم�سة �أ�شهر بعد �أن �أُبلغ امل�شرتي باملخالفة ال ت�شكِّل فرتة
معقولة لإعالن ف�سخ العقد وفق ًا لأحكام املادة ( )2( 49ب)؛( )72ورئي � َّأن
توجيه �إعالن بالف�سخ بعد ثمانية �أ�سابيع من الوقت الذي علم فيه امل�شرتي
باملخالفة مفرط الت�أخري؛( )73واع ُترب الف�سخ بعد ثمانية �أ�شهر من �آخر
وقت علم فيه امل�شرتي �أو كان من واجبه �أن يعلم مبخالفة البائع املزعومة
غري منا�سب التوقيت )74(.ومن جهة �أخرى ،اع ُتربت فرتات �شهر ،وخم�سة
�أ�سابيع ،ومن �شهر �إىل �شهرين ،فرتات معقولة لإعالن ف�سخ العقد وفق ًا
لأحكام املادة ( )2( 49ب) )75(.ورئي � َّأن �إعالن الف�سخ بعد �أن َّمت متديد
فرتة التنفيذ ع َّدة مرات منا�سب التوقيت ،)76( ،وكذلك الإعالن ال�صادر
خالل � 48ساع ًة من الت�أخري يف ت�سليم دفعة )77(.وعالوة على ذلك،
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اع ُترب �إعالن الف�سخ بعد ثالثة �أ�سابيع مع توجيه �إخطار بعدم املطابقة
وفق ًا لأحكام املادة  39منا�سب التوقيت )78(.ويف �إحدى الق�ضايا ،خل�صت
املحكمة �إىل � َّأن امل�شرتي مل يتجاوز فرتة معقولة من �أجل ت�سليم املطالبة
بف�سخ العقد حيث �إنه �أر�سل ر َّده �إىل البائع بعد �ستة �أيام من ت�سلُّمه ر�سالة
()79
من البائع وهي املرحلة التي وقعت عندها املخالفة اجلوهرية للعقد.
ويف ق�ضية �أخرى ،وعلى غري املتو َّقع ،قبلت حمكمة ب� َّأن مدة �سنتني
معقولة ،وهو ما ي�ستح�ضر على نحو م�ستغرب احل َّد الزمني للإبالغ عن
()80
عدم املطابقة (املادة  )2( 39من اتفاقية البيع).
 -24وحتى �إذا كان الف�سخ ممتنع ًا النق�ضاء الوقت املتاح مبوجب
املادة  ،)2( 49فيجوز للم�شرتي �أن يطلب خف�ض الثمن مبوجب
املادة  )81(.50وميكن �أن يكون هذا اخلف�ض �إىل ال�صفر �إذا مل تكن للب�ضائع
� ُّأي قيمة على الإطالق )82(.ويف هذه احلالة ،ميكن �أن يكون خلف�ض الثمن
()83
نف�س �أثر الف�سخ تقريباً ،با�ستثناء �أنه ال ُيلزم امل�شرتي ب�إعادة الب�ضائع.

عبء الإثبات
 -25لوحظ �أنه ،لتربير ف�سخ العقد ،يقع على امل�شرتي عبء �إثبات � َّأن
خمالفة البائع للعقد كانت جوهرية وحرمت امل�شرتي ب�صورة جوهرية
مما كان يح ُّق له �أن يتو َّقعه مبوجب العقد )84(.وعالوة على ذلك ،يجب �أن
َّ
الف�سخ
أعلن
�
أنه
�
امل�شرتي
يثبت
ووجه الإخطار الواجب )85(.بيد �أنه حيث
َّ
يحتج البائع ب� َّأن املخالفة اجلوهرية مل يكن من املمكن تو ُّقعها ،يقع عليه
ُّ
حجة مقابلة
العبء عموم ًا لإثبات هذه احلقيقة .و�إذا ق َّدم امل�شرتي عندئذ َّ
ب� َّأن البائع كان عليه �أن يعلم املتطلبات املح َّددة يف �إجراءات الإنتاج لدى
امل�شرتي ،يجب على امل�شرتي �أن يثبت على الأقل الظروف التي ت�سمح بهذا
()86
اال�ستنتاج.

جوانب �إجرائية �أخرى
 -26يف �إطار قانون الإجراءات يف الواليات املتحدة� ،أ َّدى وقوع نزاع بني
الطرفني ب�ش�أن جوهرية املخالفة �إىل امتناع حمكمة عن �إ�صدار حكم
()87
م�ستعجل.

احلوا�شي
()1
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٨املحكمة العليا ،النم�سا،
انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ 17١املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٦انظر َّ
� ٧أيلول�/سبتمرب ٤٢ ،٢٠٠١ Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٠؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة بو�ستو �أر�سيزيو� ،إيطاليا ١٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ُ ،٢٠٠١ن�شرت يف Rivista di Diritto
 ،١٥٥-١٥٠ ،٢٠٠٣ ،Internazionale Privato e Processualeمتاحة �أي�ض ًا يف يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون
الثاين/يناير  .٩٨ ،٢٠٠٨ Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٨انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س (القاعة �ألف) ،الأرجنتني� ٣١ ،أيار/مايو
 ،٢٠٠٧اتفاقية البيع رقم ( 1517مبد�أ تنفيذ العقد واحلفاظ عليه).
()2انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  .]٢٠٠٢انظر �أي�ض ًا النبذة ب�ش�أن املادة .٨٢
()3حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب .٣٦ ،٢٠٠٧ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٦
()4انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٠هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]١٩٩٨
()5ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠٧
()6املرجع نف�سه.
()7ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٩حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� ٢٧ ،أيار/مايو .]٢٠٠٨
()8ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣٩حمكمة مقاطعة نافارا ،الدائرة � ،٣إ�سبانيا ٢٧ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٧
()9ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠٧
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()10ق�ضية كالوت رقم [ ٦املحكمة املحلية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
�أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
()11ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٠هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]١٩٩٨
()12انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨١حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ١٤ ،حزيران/يونيه ]٢٠٠١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٥املحكمة العليا ،النم�سا ٥ ،متوز/يوليه .]٢٠٠١
()13حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب .CISG-online No 2026 ،٢٠٠٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٥املحكمة العليا ،النم�سا ٥ ،متوز/يوليه .]٢٠٠١
()14ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٩حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� ٢٧ ،أيار/مايو .]٢٠٠٨
()15ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب .]٢٠٠٤
()16ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٤
()17املرجع نف�سه.
()18انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل  .]١٩٩٥امل�شرتي الذي لديه "عذر معقول" لعدم توجيه الإخطار
باحلق يف ف�سخ العقد .انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،٤٤الفقرة .١
معينة ،ولكن ال يحتفظ
ِّ
الذي ت�شرتطه املادة � )1( 39أو املادة  )1( 43يحتفظ ب�سبل انت�صاف َّ
()19
خم�ص�صة ،الدامنرك ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]٢٠٠٠
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٩٩هيئة حتكيم َّ
()20ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٥املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢١٥ ،حزيران/يونيه .]٢٠٠٧
()21ق�ضية كالوت رقم [ 1029حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� 27 ،أيار/مايو ]2008؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1503حمكمة اال�ستئناف يف ليون ،فرن�سا� 27 ،آذار/مار�س
.]2014
()22
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٨جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٤ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦١جلنة
التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢٩ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٧
()23ق�ضية كالوت رقم [ ٨٧٧املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٠
()24انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٧املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ١٥٤حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ٢٢ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٥عدم الك�شف عن مق�صد الب�ضائع املبيعة).
()25ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س  .]١٩٩٥انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٨حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة لويزيانا ال�شرقية،
الواليات املتحدة� ١٧ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٩ت�شري �إىل ق�ضية كالوت رقم )١٢٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٣ ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٠؛ ق�ضية كالوت رقم ٦٠٦
[حمكمة مقاطعة غرينادا� ،إ�سبانيا� ٢ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٠؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٥٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٦
()26انظر القرارات امل�شار �إليها يف احلا�شية ال�سابقة.
()27ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س .]١٩٩٥
()28انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س  .]١٩٩٥انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٨حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة لويزيانا ال�شرقية،
وتطبق �أحد اال�ستثناءات امل�صاغة فيها).
الواليات املتحدة� ١٧ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٩ت�شري �إىل ق�ضية كالوت رقم ِّ 123
()29ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٧
()30انظر �أي�ض ًا النبذة ب�ش�أن املادة .٢٥
()31ق�ضية كالوت رقم � ،Pretura circondariale de Parma[ ٩٠إيطاليا ٢٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٨٩ت�سليم جزئي وبالغ الت�أخري)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٦حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢٤ ،أيار/مايو ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٨جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٤ ،حزيران/
يونيه ( ]١٩٩٩مل يفتح امل�شرتي خطاب اعتماد �صحيح ًا قبل تاريخ الت�سليم)؛ ق�ضية كالوت رقم � ،n° 3 de Badalona ،Juzgado de Primera Instancia[ ٧٩٦إ�سبانيا� ٢٥ ،أيار/
مايو ]٢٠٠٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٦املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٧ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٧رف�ض الت�سليم ،با ِّدعاء � َّأن امل�شرتي فاقد للجدارة االئتمانية ،ولكن دون �سبب كاف).
()32ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٧
()33
(وجه البائع �إخطار ًا ب�أنه باع الب�ضائع
الن�ص الكامل للقرار) َّ
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢٤ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٥انظر َّ
مل�شرت �آخر) .قارن هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي ٤ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٥/٣٨٧يونيلك�س (رف�ض
امل�شرتي دفع الثمن رف�ضا نهائيا).
()34ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير .]١٩٩٧
()35حمكمة منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٦يونيلك�س (الت�أخري ملدة يوم واحد يف �إر�سال ب�ضائع مو�سمية لي�س خمالفة جوهرية للعقد)؛ حمكمة اال�ستئناف
يف ميالنو� ،إيطاليا� ٢٠ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٨يونيلك�س (ت�سليم مت� ِّأخر)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٧
(ت�سليم مت� ِّأخر).
()36
تقرر �أن الت�سليم املت� ِّأخر يف
املعينةِّ ،
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧ا�ستناد ًا �إىل وقائع الق�ضية َّ
�إطار بيع ’�سيف‘ (ت�سليم الب�ضائع خال�صة التكلفة والت�أمني وال�شحن) ي�شكِّل خمالفة جوهرية للعقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٥املحكمة التجارية يف كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا،
 ٢٥حزيران/يونيه .٣١ ،٢٠٠٨ Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٧
()37حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو� ،إيطاليا� ٢٠ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٨يونيلك�س (طلب امل�شرتي ب�ضائع حمبوكة مو�سمية و�أ�شار �إىل الأهمية اجلوهرية للت�سليم يف التاريخ
ال بعد �إبرام العقد)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم ICC ،)٨٧٨٦
املتعاقد عليه ،رغم �أنه مل يفعل ذلك �إ َّ
.٧٠ ،٢٠٠٠ International Court of Arbitration Bulletin
()38حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢١ ،ني�سان�/أبريل .٢٤ ،٢٠٠٥ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٤
()39ق�ضية كالوت رقم � ،Pretura circondariale di Parma[ ٩٠إيطاليا ٢٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٨٩
()40انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير  .]١٩٩٤انظر �أي�ض ًا الفقرة � ١٥أدناه.
()41انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير .٩٨ ،٢٠٠٨ Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٨
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()42ق�ضية كالوت رقم [ ١٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٨املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]١٩٩٨
()43ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٨املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]١٩٩٨
()44حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا 25 ،كانون الثاين/يناير  ،2012متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-france.org :وعند اال�ستئناف :ق�ضية
كالوت رقم [ 1505حمكمة النق�ض ،فرن�سا 17 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]2013ك�شف الو�سم اخلاطئ ل�صندوقني من اللحم عن �أوجه عدم يقني وعدم ا ِّت�ساق ب�ش�أن تاريخي الإنتاج
ا�صطناعيا)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩حمكمة اال�ستئناف
وانتهاء ال�صالحية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٠حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٦نبيذ حم َّلى
ًّ
الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير �( ]١٩٩٤أحذية توجد بها قطوع �أو �شقوق يف اجللد)؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل ،١٩٩٥
يونيلك�س (قم�صان تي�-شريت تتق َّل�ص بقيا�سني بعد غ�سلها لأول مرة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٤عيوب
متنوعة ت�ؤ ِّدي جمتمعة �إىل جعل مناذج القاطرات غري قابلة للبيع).
معينة ِّ
َّ
()45املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٨ ،أيار/مايو .٢٧ ،٢٠١٠ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٩
()46ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك ،النم�سا ١ ،متوز/يوليه ]١٩٩٤؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة بو�ستو� أر�سيزيو� ،إيطاليا ١٣ ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،٢٠٠١متاحة يف  ،١٥٥–١٥٠ ،٢٠٠٣ ،Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processualeمتاحة �أي�ض ًا يف يونيلك�س (�إعالن الف�سخ دون انتظار نتيجة حماولة البائع
النية).
عالج الب�ضائع يكون خمالفا ُ
حل�سن َّ
()47انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب �( ]١٩٩٥أجهزة �ضغط ذات قدرة
مكيفات الهواء التي ينتجها)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٠حمكمة
تربيد �أدنى وا�ستهالك كهرباء �أعلى من الأجهزة املتعاقد عليها ،حيث كان امل�شرتي يحتاج �إىل �أجهزة �ضغط ل�صنع ِّ
ا�صطناعيا)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٥حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ٢٦ ،أيار/مايو �( ]١٩٩٩صفائح فلزية غري مالئمة
النق�ض ،فرن�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٦نبيذ حم َّلى
ًّ
لعمليات الت�صنيع لدى زبون امل�شرتي) .انظر �أي�ض ًا حمكمة بو�ستو �أر�سيزيو� ،إيطاليا ١٣ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠١متاحة يف Rivista di Diritto Internazionale Privato e
 ،١٥٥-١٥٠ ،٢٠٠٣ ،Processualeمتاحة �أي�ض ًا يف يونيلك�س (ت�سليم ماكينة غري مالئمة �إطالق ًا للغر�ض املعينَّ الذي �أُبلغ به البائع ،وغري قادرة على بلوغ م�ستوى الإنتاج املوعود،
تربر ف�سخ العقد).
ميثِّل خمالفة "خطرية وجوهرية" للعقد ،ل َّأن م�ستوى الإنتاج املوعود كان �شرط ًا
ًّ
جوهريا لإبرام العقد؛ ولذلك كانت املخالفة ِّ
ا�صطناعيا ،ممنوع مبوجب قانون االحتاد الأوروبي والقوانني الوطنية)؛
()48ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٠حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٦نبيذ حم َّلى
ًّ
ا�صطناعيا).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٠املحكمة املحلية يف ترير� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٥نبيذ حم َّلى
ًّ
()49ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٩يونيلك�س .انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا،
الن�ص الكامل للقرار).
� ١٠آذار/مار�س ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()50ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٧حمكمة كانتون جورا� ،سوي�سرا ٢٦ ،متوز/يوليه
( ]٢٠٠٧ال توجد خمالفة جوهرية حيث ميكن �أن ي�ؤ ِّدي �إ�صالح �سهل ورخي�ص �إىل معاجلة العيب).
()51ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٢حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا،
 ٣١كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
()52انظر النبذة ب�ش�أن املادة .٤٨
()53حمكمة الهاي ،هولندا ٢٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٣ Nederlands Jurisprudentie ،٢٠٠٣الرقم .٧١٣
()54ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٧حمكمة اال�ستئناف يف كانتون مدينة بازل� ،سوي�سرا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠٣
()55ق�ضية كالوت رقم [ ١٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٦
()56املرجع نف�سه.
()57املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 2 ،ني�سان�/أبريل . www.servat.unibe.ch ،2015
()58املرجع نف�سه.
()59ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٥
()60
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٣حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٩احتفظ البائع ِّ
بعينات النماذج) (انظر َّ
()61
ق�ضية كالوت رقم [ ٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٤حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل،
فرن�سا� ٢٢ ،شباط/فرباير ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٧املحكمة
التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٧
()62هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة الأوكرانية� ،أوكرانيا ٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()63انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٢حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير  .]٢٠٠٤لالطِّ الع على متطلبات حتديد فرتة زمنية �إ�ضافية ،انظر
النبذة ب�ش�أن املادة .٤٧
()64انظر �أي�ض ًا حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب .CISG-online No. 2026 ،٢٠٠٩
()65ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٣املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٠ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٦
()66املرجع نف�سه.
()67انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٩٩٠جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٧
()68ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٥املحكمة التجارية يف كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢٥ ،حزيران/يونيه .٣١ ،٢٠٠٨ Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٧
حق �إعالن ف�سخ
()69لكن انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٥حيث رف�ضت املحكمة منح امل�شرتي َّ
النية.
العقد بعد �سنتني ون�صف ال�سنة ،رغم � َّأن الب�ضائع مل ت�س َّلم .وا�ستندت ملحكمة يف قرارها �إىل مبد�أ ُح�سن َّ
()70انظر املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٨ ،أيار/مايو �( 27 ،٢٠١٠ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٩إذا ف�شلت حماوالت الإ�صالح يف نهاية املطاف ،تبد�أ الفرتة عندما
يعلم امل�شرتي تلك احلقيقة �أو يكون من واجبه �أن يعلمها) .تناولت �إحدى املحاكم م�س�ألة الوقت الذي يبد�أ فيه �سريان الفرتة املعقولة املن�صو�ص عليها يف املادة  )2( 49عندما
(يتحمل امل�شرتي
يكون امل�شرتي قد ت�س َّلم ب�ضائع ُي َّدعى �أنها غري مطابقة؛ ولكن مل يكن وا�ضح ًا ما �إذا كان عدم املطابقة قد ن�ش�أ خالل �إنتاج البائع للب�ضائع �أم نتيجة لنقل الب�ضائع
َّ
تبعة التلف الذي يحدث �أثناء النقل) ،ور َّتب امل�شرتي لقيام خرباء بفح�ص الب�ضائع لتحديد م�صدر امل�شكلة .ور�أت املحكمة � َّأن �سريان الفرتة املعقولة ميكن �أن يبد�أ فور اكت�شاف
امل�شرتي � َّأن الب�ضائع معيبة ،حتى قبل �أن تتاح للخرباء فر�صة لتحديد ال�سبب .فقد الحظت املحكمة � َّأن الفح�ص من جانب خبري ق�ضائي هو وحده الذي من �ش�أنه �أن يثبت م�صدر
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تعول على هذا الر�أي
قطعيا ،ولذلك ال ميكن �أن تعتمد الفرتة املتعلِّقة ب�إعالن الإبطال على تي ُّقن امل�شرتي من � َّأن البائع م�س�ؤول عن عدم املطابقة .بيد � َّأن املحكمة مل ِّ
عدم املطابقة ًّ
وحده ،لأنها الحظت � َّأن ف�سخ العقد من جانب امل�شرتي كان مفرط الت�أخري حتى لو كانت الفرتة املعقولة تبد�أ عند �صدور �آخر تقرير من اخلرباء .انظر ق�ضية كالوت رقم ٤٨١
[حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ١٤ ،حزيران/يونيه .]٢٠٠١
()71املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٨ ،أيار/مايو .٢٧ ،٢٠١٠ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٩
()72ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير ]١٩٩٥؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٢ ،آذار/
مار�س �( ]١٩٩٤أربعة �أ�شهر).
()73ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
()74ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨١حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ١٤ ،حزيران/يونيه  .]٢٠٠١انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٠هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٨خم�سة �أو �ستة �أ�شهر؛ مفرط الت�أخري)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٤حمكمة هريتوغينبو�ش،
هولندا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]٢٠٠٥
()75ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٥حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ٢١ ،شباط/فرباير �( ]٢٠٠٥شهر واحد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة
�أولدينبورغ� ،أملانيا� ١ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٥خم�سة �أ�سابيع)؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٨ ،أيار/مايو �( ٢٧ ،٢٠١٠ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٩شهر �أو �شهران).
()76ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٥حمكمة اال�ستئناف ،فر�ساي ،فرن�سا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٨
()77ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٦حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٧مت�أخر).
()78
الن�ص الكامل للقرار)؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة بو�ستو
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٩انظر َّ
�أر�سيزيو� ،إيطاليا ١٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ُ ،٢٠٠١ن�شرت يف  ،١٥٥-١٥٠ ،٢٠٠٣ ،Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processualeمتاح �أي�ض ًا يف يونيلك�س (تختلف
"الفرتة املعقولة" لأغرا�ض املادة  49عن "الفرتة املعقولة" لأغرا�ض املادة  ،39من حيث نقطة البداية ومن حيث املدة على ال�سواء؛ ف�سريان وقت توجيه الإخطار بعدم املطابقة
مبوجب املادة  39يبد�أ فور اكت�شاف عدم املطابقة (�أو وجوب اكت�شافه) ،ولكن ال ميكن �إعالن الف�سخ �إ َّال بعد �أن يظهر � َّأن عدم املطابقة ي�شكِّل خمالفة جوهرية ال ميكن عالجها
بغري الف�سخ).
()79ق�ضية كالوت رقم [ 1110حمكمة التحكيم العليا ،رقم  2 ،VAS-21560/2004-27-724ني�سان�/أبريل .]2007
()80ق�ضية كالوت رقم [ 1504حمكمة اال�ستئناف يف دووي ،فرن�سا� 6 ،شباط/فرباير  ،]2014بالإ�شارة �إىل ق�ضية كالوت رقم [ 1512حمكمة النق�ض ،فرن�سا 8 ،ت�شرين
الثاين/نوفمرب .]2011
()81ق�ضية كالوت رقم [ ٧٤٧املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٣ ،أيار/مايو .]٢٠٠٥
()82املحكمة العليا يف غرب �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،)Ginza Pte. Ltd. v. Vista Corporation Pty. Ltd.( ٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٤٧املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٣ ،أيار/مايو ]٢٠٠٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٥؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠٧
()83ق�ضية كالوت رقم [ ٧٤٧املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٣ ،أيار/مايو .]٢٠٠٥
()84ق�ضية كالوت رقم [ 1506حمكمة اال�ستئناف يف نان�سي ،فرن�سا 6 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]2013؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل
الن�ص الكامل للقرار).
( ]١٩٩٦انظر َّ
()85ق�ضية كالوت رقم [ 1506حمكمة اال�ستئناف يف نان�سي ،فرن�سا 6 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]2013؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٢٠ ،آب/
�أغ�سط�س .]٢٠٠٧
()86املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 2 ،ني�سان�/أبريل ( www.servat.unibe.ch ،2015الت�سليم املت� ِّأخر للم�ستندات ،ال خمالفة جوهرية).
()87حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س (Miami Valley Paper, LLC v. Lebbing Engineering & Consulting ٢٠٠٩
) ،GmbHمتاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أي�ض ًا يف .CISG-online No. 1880
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املادة 50
دفع الثمن �أم ال ،جا َز للم�شرتي �أن يخ ِّف�ض الثمنَ مبقدار
يف حالة عدم ُمطا َب َقة الب�ضائع للعقد و�سواء �أ َّمت ُ
الفرق بني قيمة الب�ضائع التي َّمت ت�سليمها فع ًال وقت الت�سليم وقيمة الب�ضائع املطا ِبقة يف ذلك الوقت .غري �أنه �إذا
البائع ب�إ�صالح اخللل يف تنفيذ التزاماته وفق ًا لأحكام املادة � 37أو املادة � ،48أو �إذا رف�ض امل�شرتي �أن يقوم
قام ُ
البائع بالتنفيذ وفق ًا للمادتني املذكورتني ،فال يجوز للم�شرتي �أن يخ ِّف�ض الثمن.

نظرة جمملة
تن�ص املادة  50على التدبري االنت�صافي املتمثِّل يف تخفي�ض
-1
ُّ
ثمن الب�ضائع عندما ي�سلِّم البائع ب�ضائع غري مطابقة للعقد .ويف هذه
الظروف ،يجوز للم�شرتي �أن يخ ِّف�ض الثمن بن�سبة تعادل انخفا�ض قيمة
الب�ضائع .غري � َّأن هذا التدبري االنت�صافي ال يكون متاح ًا �إذا قام البائع
ب�إ�صالح العيوب يف الب�ضائع وفق ًا لأحكام املادتني � 37أو� 48أو �إذا رف�ض
امل�شرتي �إتاحة الفر�صة للبائع للقيام بذلك الإ�صالح.
 -2وتخفي�ض الثمن هو �أحد �سبل االنت�صاف املتاحة للم�شرتي ،وميكن
احلق يف طلب التنفيذ العيني� ،أو
�أن يتيح للم�شرتي خيارا بدي ًال يتم َّثل يف ِّ
حرا
التعوي�ض� ،أو الف�سخ.
( )1ولكون �سبل االنت�صاف هذه بدائل ،يكون البائع ًّ
يف االختيار بينها .وميكن طلب تخفي�ض الثمن حتى �إذا كانت الفرتة
الزمنية املعقولة لف�سخ العقد (املادة  ))2( 49قد انق�ضت )2(.ويح ُّق
للم�شرتي �أن يطالب ،بد ًال من تخفي�ض الثمن� ،أو مع تخفي�ض الثمن،
()3
بالتعوي�ض عن � ِّأي خ�سارة متب ِّقية.

ال�شروط امل�سبقة لتخفي�ض الثمن
 -3تنطبق املادة  50عندما تكون الب�ضائع امل�س َّلمة غري مطابقة للعقد.
ويتعينَّ �أن ُيفهم عدم املطابقة باملعنى املق�صود يف املادة � ،35أي العيوب
املت�صلة بالكمية( )5والنوعية والو�صف (االختالف ،بالأملانية )aliud
ت�سبب ا�ستخدام عبوات غري مالئمة �أو
والتعبئة .وهو لذلك ينطبق �إذا َّ
()6
غري م�أمونة يف تلف الب�ضائع �أو تدهور حالتها .وعالوة على ذلك ،ميكن
تعامل العيوب املوجودة يف امل�ستندات املتعلِّقة بالب�ضائع باعتبارها
�أن َ
حالة عدم مطابقة )7(.بيد � َّأن �سبيل االنت�صاف املتمثِّل يف تخفي�ض الثمن
ال يكون متاح ًا �إذا كانت خمالفة العقد ت�ستند �إىل الت�أخري يف الت�سليم(� )8أو
�إىل الإخالل ب� ِّأي التزام من التزامات البائع غري االلتزام بت�سليم ب�ضائع
مطابقة.
 -4وينطبق تخفي�ض الثمن �سواء �ش َّكل عدم املطابقة خمالفة
ت�صرف البائع ب�إهمال �أم مل
جوهرية �أو خمالفة ب�سيطة للعقد ،و�سواء َّ
يت�صرف ب�إهمال ،و�سواء كان البائع معفى من امل�س�ؤولية املرت ِّتبة مبقت�ضى
َّ
املادة � 79أم غري معفي .ومن َّثم فحتى يف حال ا�ستبعاد التعوي�ض ب�سبب
املادة  ،79ميكن �أن يكون تخفي�ض الثمن متاحاً .وعالوة على ذلك ،ال
يعتمد هذا التدبري االنت�صافي على ما �إذا كان امل�شرتي قد دفع الثمن �أم
مل يدفعه )9(.بيد �أنه يجوز للطرفني �أن ي�ستبعدا �سبيل انت�صاف خف�ض
ال�سعر (وغريه من �سبل االنت�صاف) .وال ي�شري ال�سعر الرخي�ص وحده
()4

�إىل ا�ستبعاد م َّتفق عليه و�إمنا يجوز �أن يدعم م� ِّؤ�شرات �أخرى يف هذا
()10
ال�سيارات امل�ستعملة ،يتم َّثل عرف دويل متعارف
االجتاه .ففي جتارة َّ
عليه يف ا�ستبعاد � ِّأي �ضمان؛ بيد � َّأن هذا اال�ستبعاد ال ينطبق �إذا مل يك�شف
البائع حقائق مثل احلوادث �أو �أعمال التخريب ال�سابقة التي ميكن �أن
()11
تنتق�ص من جودة املركبة والتي يكون البائع على علم بها.
وجه �إخطار ًا
 -5غري � َّأن تخفي�ض الثمن يفرت�ض �أن يكون امل�شرتي قد َّ
()12
بعدم مطابقة الب�ضائع وفق ًا لأحكام املادة �( 39أو املادة  .)43ومن
دون الإخطار على النحو الواجب ال ُي�سمح للم�شرتي بالتعويل على
()13
عدم املطابقة ،ويفقد جميع تدابري االنت�صاف املتاحة له.
وتن�ص
ُّ
يربر على نحو معقول تخلُّفه
املادة  44على ا�ستثناء يجيز للم�شرتي �أن ِّ
عن توجيه �إخطار بالعيوب ،ويف هذه احلالة يحتفظ بح ِّقه يف تخفي�ض
الثمن وفق ًا لأحكام املادة �( 50أو �أن يطالب بتعوي�ض غري التعوي�ض عن
()14
خ�سارة الربح).
 -6وقد لوحظ � َّأن املادة  50ت�شرتط �أن يعرب امل�شرتي عن عزمه
تخفي�ض الثمن )15(.وقد اع ُترب رف�ض امل�شرتي دفع الثمن تعبري ًا كافي ًا
()16
لطلب تخفي�ض الثمن ،ولتخفي�ض الثمن �إىل ال�صفر.
وتن�ص اجلملة الثانية من املادة  50على قاعدة بديهية نوع ًا ما
-7
ُّ
ً
وهي � َّأن �سبيل االنت�صاف املتمثِّل يف تخفي�ض الثمن ال يكون متاحا �إذا
�أ�صلح البائع � َّأي خلل يف املطابقة � َّإما وفق ًا لأحكام املادة ( 37الإ�صالح
يف حالة الت�سليم املبكِّر) �أو وفق ًا لأحكام املادة ( 48الإ�صالح بعد
تاريخ الت�سليم) .وترت َّتب النتيجة نف�سها �إذا رف�ض امل�شرتي قبول
التنفيذ عندما يكون البائع قد عر�ض الإ�صالح وفق ًا لأحكام املادة 37
()17
�أو املادة .48
املت�ضرر
 -8وكما هو من�صو�ص عليه يف املادة  ،)2( 45ميكن للم�شرتي
ِّ
�أن يجمع تدابري انت�صاف خمتلفة معاً؛ ونتيجة لذلك ،ي�ستطيع امل�شرتي
�أن يطالب بتخفي�ض الثمن �إىل جانب مطالبته بالتعوي�ض .بيد �أنه عندما
جتري املطالبة بالتعوي�ض باالقرتان مع تخفي�ض الثمن ،ال ميكن منح
املتكبدة غري انخفا�ض قيمة الب�ضائع ،ل َّأن
التعوي�ضات �إ َّال عن اخل�سائر َّ
()18
هذه اخل�سارة منعك�سة بالفعل يف تخفي�ض الثمن.

احت�ساب تخفي�ض الثمن
 -9يجب احت�ساب مقدار التخفي�ض يف الثمن على �شكل ن�سبة :فالثمن
املبينَّ يف العقد يخ َّف�ض بنف�س ن�سبة قيمة الب�ضائع غري املطابقة امل�س َّلمة
وتتقرر القيمة ذات ال�صلة
�إىل القيمة التي كانت �ستكون للب�ضائع املطابقةَّ .
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

اعتبار ًا من التاريخ الفعلي يف مكان الت�سليم )19(.وحيث �أ َّدى التغليف غري
املالئم لزجاجات �إىل جعلها غري مفيدة �إطالق ًا (لأنها م�شقوقة �أو غري
مع َّقمة) ،مل تكن قيمتها املعتربة هي قيمتها قبل النقل بل قيمتها بعد
()20
و�صول الب�ضائع �إىل مق�صدها.
 -10ويف احلاالت التي ال تكون فيها للب�ضائع امل�س َّلمة � ُّأي قيمة �إطالقاً ،ميكن
تخفي�ض الثمن �إىل ال�صفر )21(.ويحتفظ امل�شرتي بهذه الإمكانية حتى �إذا
()22
فقد ح َّقه يف �إعالن ف�سخ العقد ب�سبب انق�ضاء الزمن (املادة .))2( 49
وميكن �أن يكون لتخفي�ض الثمن يف هذه احلالة نف�س ت�أثري الف�سخ (وهو �سبيل
االنت�صاف امل�ستبعد) تقريباً ،ما عدا � َّأن ذلك التخفي�ض ال ُيلزم امل�شرتي
()23
ب�إعادة الب�ضائع.
 -11وللطرفني حرية االتفاق على طريقة حم َّددة حل�ساب تخفي�ض
القيمة .وحيث ا َّتفق الطرفان على �أن يبيع امل�شرتي الب�ضائع غري
املطابقة ب�أف�ضل �سعر ممكن ،رئي � َّأن امل�شرتي ميكن �أن يخ ِّف�ض ال�سعر
()24
الأ�صلي املن�صو�ص عليه يف العقد بالفرق الناجت من البيع.
 -12و�إذا اختلف الطرفان على القيمتني املعنيتني ومل ميكن حتديدهما
()25
يقدرهما �شهود خرباء.
بطريقة �أخرى فيمكن �أن ِّ

			

مكان التنفيذ
 -13مكان تنفيذ تدبري االنت�صاف املتعلِّق بتخفي�ض القيمة هو املكان
()26
الذي َّمت فيه ت�سليم الب�ضائع.

ر ُّد الثمن املدفوع م�سبق ًا
تقرر �أنه� ،إذا كان امل�شرتي قد دفع الثمن بالفعل ،ميكن �أن تكون املادة
َّ -14
()27
 50هي الأ�سا�س للمطالبة من جانب امل�شرتي بر ِّد الثمن .وتد ُّل على ذلك
دفع الثمن �أم ال" الواردة يف املادة  .50غري � َّأن �إحدى
العبارة "و�سواء �أ َّمت ُ
املحاكم ر�أت � َّأن اتفاقية البيع ال تتناول احلالة التي يكون فيها امل�شرتي قد
دفع الثمن بالفعل ،ولكن يح ُّق له �أن يطلب خف�ض الثمن واحل�صول على ر ِّد
مبلغ مناظر من البائع )28(.ور�أت هذه املحكمة �أنه ميكن للم�شرتي �أن ي�سرت َّد
ذلك املبلغ �إذا كان القانون الوطني املنطبق ب�ش�أن الإثراء غري امل�شروع �أو
()29
ين�ص على ذلك.
التعوي�ض عن ال�ضرر ُّ

عبء الإثبات
يتحمل عبء �إثبات انخفا�ض القيمة.
�  -15أ�شري �إىل � َّأن امل�شرتي َّ

()30
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()10املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� 26 ،آذار/مار�س .CISG-online No. 2561 = 187 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2013
()11املرجع نف�سه.
()12ق�ضية كالوت رقم [ ٥٦كانتون تي�شينو� ،Pretore di Locarno Campagna ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٢حمكمة منطقة �شتيندال� ،أملانيا،
 ١٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٠؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٧حمكمة مقاطعة بر�شلونة ،الدائرة � ،٤إ�سبانيا� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢١حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ]٢٠٠٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  .]٢٠٠٦انظر �أي�ض ًا
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٥٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٢٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٨مالحظات القا�ضي).
()13ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ])٧٣٣١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٣حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٩٧حمكمة مقاطعة بامبلونا ،الدائرة � ،٣إ�سبانيا� 27 ،آذار/مار�س ]٢٠٠٠؛
منطقة دارم�شتات� ،أملانيا� ٩ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٠انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٠املحكمة العليا ،الدائرة �١أ� ،إ�سبانيا� ١٦ ،أيار/مايو .]٢٠٠٧
()14يف هذا اخل�صو�ص ،انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ])٧٣٣١؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٧٣
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه .]١٩٩٧
()15ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س .]١٩٩٤
()16ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٦
()17ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
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()18
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٨املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٨انظر َّ
()19ق�ضية كالوت رقم [ ٥٦كانتون تي�شينو� ،Pretore di Locarno Campagna ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ١٠١٨حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٤ ،ت�شرين الثاين/
غرات�س ،النم�سا ٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٥انظر َّ
نوفمرب .]١٩٩٨
()20ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٦
()21املحكمة العليا يف غربي �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ١٧ ،كانون الثاين/يناير  ،)Ginza Pte. Ltd. v. Vista Corporation Pty. Ltd.( ٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٤٧املحكمة العليا،
النم�سا� ٢٣ ،أيار/مايو ]٢٠٠٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا،
� ١٤آب�/أغ�سط�س ]٢٠٠٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠٧
()22ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٦
()23املرجع نف�سه.
()24ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٤ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠٦
()25هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٧ ،ني�سان�/أبريل .CISG-online No. 1500 ،٢٠٠٥
()26ق�ضية كالوت رقم [ 295حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا 5 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1997
( )27ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩حمكمة الإفال�س يف الواليات املتحدة� ،أوريغون ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،آذار/مار�س  .])In re Siskiyou Evergreen, Inc.( ٢٠٠٤انظر �أي�ض ًا
(و�إن كانت ال ترد فيها مناق�شة) ،هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي� 23 ،آذار/مار�س  ،2005ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ تعليق الأمانة على [املادة التي كانت] املادة  ،46الفقرة .5
()28ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٧ ،متوز/يوليه .]٢٠٠٤
()29املرجع نف�سه.
()30ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س .]٢٠٠٧
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املادة 51
البائع غ َري جزء من الب�ضائع �أو �إذا كان جز ٌء فقط من الب�ضائع امل�س َّلمة ُمطابق ًا
(�  )1إذا مل ي�سلِّم
ُ
طبق �أحكام املواد من � 46إىل  50ب�ش�أن اجلزء الناق�ص �أو اجلزء غري املطا ِبق.
للعقدُ ،ت َّ
عدم التنفيذ اجلزئي �أو العيب يف املطابقة
برمته �إ َّال �إذا كان ُ
( )2ال يجو ُز للم�شرتي �أن يف�سخَ العقد َّ
ي�شكِّل خمالفة جوهرية للعقد.

نظرة جمملة
 -1تعالج املادة  51عدم ت�سليم جزء من الب�ضائع وت�سليم ب�ضائع يكون
جزء منها غري مطابق .ويف هذه احلاالت ،ت�سمح املادة  )1( 51بتطبيق
�سبل االنت�صاف املتاحة للم�شرتي على اجلزء من عملية الت�سليم الذي مل
أداء �صحيحاً .ومن �سبل االنت�صاف املتاحة للم�شرتي التي ميكن
َّ
يتم �أدا�ؤه � ً
تطبيقها على اجلزء غري املطابق من عملية الت�سليم ف�سخ العقد� ،شريطة
�أن يكون قد حدث �إخالل جوهري فيما يتع َّلق باجلزء غري املطابق من
عملية الت�سليم (انظر الفقرة � 4أدناه) .وحيث ُي�ستخدم الف�سخ اجلزئي،
تظ ُّل بقية العقد دون م�سا�س .ومبوجب املادة  ،)2( 51ال ميكن �إعالن
جوهريا
بطالن العقد كله �إ َّال �إذا كان عدم الأداء اجلزئي ي�شكِّل �إخال ًال
ًّ
بالعقد كله )1(.وبذلك جتعل املادة � 51إتاحة الف�سخ قا�صرة على اجلزء
يتم ا�ستيفاء املعيار ال�صعب اخلا�ص
املعيب من الكمية امل�س َّلمة ،ما مل َّ
ً
بف�سخ العقد كله (انظر الفقرة � 7أدناه)؛ وتنطبق �أي�ضا ال�شروط الأخرى
تقيد �إتاحة هذا ال�سبيل من �سبل االنت�صاف ،مبا فيها �شرط
للف�سخ التي ِّ
توجيه �إخطار يعلن الف�سخ و�شرط ا�ستخدام �سبيل االنت�صاف خالل
فرتة معقولة.

ال�شروط امل�سبقة
 -2تفرت�ض املادة  51م�سبق ًا � َّأن امل�شرتي خالف العقد � َّإما بت�سليم ب�ضائع
عما َّمت التعاقد عليه(� )2أو بت�سليم ب�ضائع ال يطابق جزء منها العقد وفق ًا
تق ُّل َّ
()3
.35
املادة
أحكام
ل
تتكون الب�ضائع امل�س َّلمة من
أن
�
51
املادة
تطبيق
ب
ل
ويتط
َّ
َّ
()4
�أجزاء قابلة للف�صل ،ميكن ا�ستخدام كل منها وحده وبا�ستقالل عن غريه ،
مثل بع�ض �أطنان اخليار� )5(،أو �شحنة من البالط� )6(،أو الأقم�شة� )7(،أو كميات
من �أ�سالك الفوالذ املقاوم لل�صد�أ� )8(،أو جتهيزات �سقائل� )9(،أو برامج
معينة� )10(،أو �أزواج كثرية من الأحذية� )11(،أو حتى
حا�سوبية تنق�صها منائط َّ
()12
خط �آيل كامل لتجميع البطاريات تنق�صه قطع الغيار املتعاقد عليها.
ويف حال وجود قطعة معيبة يف �إحدى املاكينات ،رئي � َّأن املادة  51تنطبق
عندما ت�شكِّل القطعة جزء ًا م�ستقال من الب�ضائع املتعاقد عليها )13(.ورئي،
يحدد ما �إذا كان ينبغي معاملة
كم�س�ألة �أوليةَّ � ،أن اتفاق الطرفني هو الذي ِّ
()14
متعددة .ويف
الب�ضائع القابلة للف�صل باعتبارها كيان ًا واحد ًا �أم وحدات ِّ
احلاالت التي ت�شكِّل فيها الب�ضاعة كيان ًا واحداً ،على �سبيل املثال م�صنع
للغزل ،ال تنطبق املادة  .51و�إذا كانت وحدات قابلة للف�صل من الكيان
()15
معيبة ،رئي � َّأن الف�سخ اجلزئي فيما يتع َّلق باجلزء املعيب م�ستبعد.

 -3و ُيفرت�ض م�سبق ًا يف �إتاحة تدابري االنت�صاف عم ًال باملادة � 51أن
وجه �إخطار ًا بعدم املطابقة على النحو الذي ت�شرتطه
يكون
امل�شرتي قد َّ
()16
املادة  .39وينطبق �شرط الإخطار هذا يف احلاالت التي ي�سلِّم فيها
()17
البائع جزء ًا من الب�ضائع فقط.

تدابري االنت�صاف املتعلِّقة
بعدم املطابقة اجلزئية
تن�ص
 -4فيما يتع َّلق باجلزء غري املطابق من الب�ضائع امل�س َّلمةُّ ،
املادة  50على �أنه يح ُّق للم�شرتي احل�صول على � ِّأي تدبري من التدابري
االنت�صافية امل�شار �إليها يف املواد � 46إىل  .50غري �أنه يجب الوفاء باملتطلبات
املتعلِّقة بانطباق هذه الأحكام يف كل حالة على حدة .ف�إذا �أراد امل�شرتي �أن
يعلن ف�سخ العقد فيما يتع َّلق بجزء من الب�ضائع امل�س َّلمة غري مطابق للعقد
جوهريا � -أي
فيجب عندئذ �أن ي�شكِّل االفتقار �إىل النوعية الالزمة �إخال ًال
ًّ
�أن تكون الب�ضائع غري املطابقة غري ذات فائدة معقولة للم�شرتي )18(.ومن
جهة �أخرى ،ف� َّإن حتديد فرتة �إ�ضافية من �أجل ت�سليم ب�ضائع مطابقة ال
احلق يف ف�سخ العقد ،ل َّأن املادة ( )1( 49ب)
ميكن �أن ي�ساعد على �إثبات ِّ
ال تنطبق �إ َّال يف حالة عدم الت�سليم ،ولي�س يف حالة ت�سليم ب�ضائع
معيبة )19(.وب�صفة عامة ال ي�شكِّل الت�أخري اجلزئي يف الت�سليم �إخال ًال
جزئيا بالعقد ،ولذلك ال يح ُّق للم�شرتي �أن يف�سخ جزء العقد
ًّ
جوهريا ًّ
يحدد فرتة �إ�ضافية
أن
�
للم�شرتي
يجوز
أنه
�
غري
ر.
أخ
�
املت
باجلزء
املتعلِّق
ِّ
ِّ
جزئيا
لت�سليم اجلزء الناق�ص من الب�ضائع وله �أن يعلن ف�سخ العقد
ًّ
يتم الت�سليم خالل الفرتة املح َّددة على هذا النحو (املادة 49
عندما ال ُّ
(( )1ب)) .وال ي�شكِّل عدم الت�سليم اجلزئي حتى وقت الت�سليم املتعاقد
جوهريا فيما يتع َّلق باجلزء الناق�ص �إ َّال �إذا كانت للم�شرتي
عليه �إخال ًال
ًّ
م�صلحة خا�صة يف الت�سليم يف الوقت املح َّدد على وجه الدقة ،و�إذا كان
�سيف�ضل عدم الت�سليم بد ًال من الت�سليم
يتنب�أ ب� َّأن امل�شرتي
ِّ
ميكن للبائع �أن َّ
املت� ِّأخر )20(.وقد رئي � َّأن عملية الت�سليم التي �شملت بع�ض الأحذية املعيبة
جوهريا
(نحو  20يف املائة من الأحذية التي باعها امل�شرتي) ي�شكِّل �إخال ًال
ًّ
يربر اخل�شية من � َّأن ن�سبة كبرية من
بالعقد كله ،ل َّأن امل�شرتي كان لديه ما ِّ
الأحذية غري املبيعة �سي َّت�ضح �أنها معيبة �أي�ض ًا (مل ت َّت�ضح العيوب �إ َّال بعد
ب�ضعة �أ�شهر من اال�ستعمال)؛ وو�ضعت املحكمة يف اعتبارها �أي�ض ًا �إمكان �أن
ي�ؤ ِّدي بيع املزيد من الأحذية التي قد تكون معيبة �إىل �إحلاق ال�ضرر ب�سمعة
امل�شرتي )21(.وباملثل ،اع ُتربت عملية ت�سليم  15 000طنجرة �ضغط ،كان
()22
جزء منها معيب ًا بطريقة ي�صعب ك�شفها ،غري مطابقة كلها.
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 -5وال ت�شري املادة � )1( 51إ َّال �إىل تدابري االنت�صاف املن�صو�ص
عليها يف املواد � 46إىل  .50وال يعني ذلك � َّأن التدبري الإن�صافي
املتمثِّل يف التعوي�ض واملن�صو�ص عليه يف املادة ( )1( 45ب) م�ستبعد.
فعلى العك�س ،يبقى هذا التدبري دون م�سا�س به وميكن �أن ميا َر�س
بالإ�ضافة �إىل تدابري االنت�صاف امل�شار �إليها يف املادة � )1( 51أو
بد ًال منها .وحتى �إذا فقدَ امل�شرتي ح َّقه يف �إعالن ف�سخ جزء من
العقد ب�سبب انق�ضاء الزمن ،يظ ُّل ب�إمكانه �أن يطالب بالتعوي�ض وفق ًا
()23
للمادة .74
 -6و�إذا �أعلن امل�شرتي الف�سخ فيما يتع َّلق بجزء من الب�ضائع امل�س َّلمة
وكان حم ًّقا يف ذلك ،تنطبق النتائج املن�صو�ص عليها يف املواد 81
()25
�إىل  )24(.84بيد � َّأن امل�شرتي ملزَ م بدفع قيمة اجلزء املطابق.
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برمته
ف�سخ العقد َّ
(املادة ))2( 51
 -7كما هو من�صو�ص عليه يف املادة  ،)2( 51ففي حالة عدم الت�سليم
اجلزئي� ،أو الت�سليم اجلزئي لب�ضائع غري مطابقة ،ال ميكن للم�شرتي ف�سخ
جوهريا
برمته �إ َّال �إذا كانت املخالفة من جانب البائع ت�شكِّل �إخال ًال
ًّ
العقد َّ
ً
برمته� ،أن ت�ؤ ِّدي املخالفة
العقد
لف�سخ
ا
تربير
يجب،
ثم
ومن
ته.
برم
َّ
َّ
بالعقد َّ
برمته
اجلزئية �إىل حرمان امل�شرتي من الفائدة الرئي�سية من العقد َّ
(املادة  .)25بيد � َّأن هذا الأثر املرت ِّتب على املخالفة اجلزئية هو اال�ستثناء
ولي�س القاعدة )26(.وحيث مل ي�سلِّم البائع �سوى ن�صف الب�ضائع املتعاقد
()27
برمته.
عليها ،رئي � َّأن ذلك ميكن �أن ي�شكِّل �إخال ًال
ًّ
جوهريا بالعقد َّ
يطبق
 -8وقد ر�أت حمكمة � َّأن املبد�أ الوارد يف املادة  )2( 51ميكن �أن َّ
على حاالت مماثلة حيث يكون البائع قد تخ َّلف عن �أداء واجبات غري
()28
واجب ت�سليم ب�ضائع مطابقة.

احلوا�شي
()1
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم ( ]٧٦٦٠انظر َّ
()2انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٠هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،سوي�سرا ،متوز/يوليه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم .])٩٤٤٨
()3بيد �أن املادة  35تتناول �أي�ض ًا ت�سليم كمية من الب�ضائع �أقل من الكمية املتعاقد عليها.
( )4ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم ])٧٦٦٠؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٤٩املحكمة العليا،
النم�سا ٢١ ،حزيران/يونيه ]٢٠٠٥؛ املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل ،هولندا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  .CISG-online No. 928 ،٢٠٠٣انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة
وقررت املحكمة � َّأن
االحتادية� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٥قبلت املحكمة � َّأن واحدة من ع َّدة دفعات من عمليات ت�سليم حلوم مل تكن معيبة بينما كانت الدفعات الأخرى معيبة؛ َّ
يخ�ص الدفعات املعيبة).
امل�شرتي ال ميكن �أن يخ ِّف�ض الثمن �إ َّال فيما ُّ
()5ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٣
()6ق�ضية كالوت رقم [ ٥٠حمكمة منطقة بادن-بادن� ،أملانيا� ١٤ ،آب�/أغ�سط�س .]١٩٩١
()7ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير .]١٩٩٤
()8ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٩٠جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية
ال�صني ال�شعبية ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٧
()9ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم .])٧٥٣١
()10
البت يف "�أثر النميطة
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٧٤٩املحكمة العليا ،النم�سا ٢١ ،حزيران/يونيه  ،]٢٠٠٥حيث �أعادت املحكمة الق�ضية لكي تتم َّكن املحكمة االبتدائية من ِّ
مكونات الربامج احلا�سوبية الأخرى".
املفقودة على �إمكانية ا�ستخدام ِّ
()11حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .CISG-online No. 1733 ،٢٠٠٧
()12ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم .])٧٦٦٠
()13املرجع نف�سه؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٤٩املحكمة العليا ،النم�سا ٢١ ،حزيران/يونيه .]٢٠٠٥
()14ق�ضية كالوت رقم [ ٧٤٩املحكمة العليا ،النم�سا ٢١ ،حزيران/يونيه .]٢٠٠٥
()15املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 16 ،متوز/يوليه .CISG-online No. 2371 ،99 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2012
()16ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٠حمكمة منطقة بادن-بادن� ،أملانيا،
� ١٤آب�/أغ�سط�س ]١٩٩١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٢حمكمة منطقة �شتيندال� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]٢٠٠٠
()17ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٣
()18انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧كان جزء من �أ�سالك الفوالذ التي َّمت ت�سليمها دون امل�ستوى الالزم ولذلك غري �صالح
الن�ص الكامل للقرار) .قارن النبذة ب�ش�أن املادة  ،٤٩الفقرتان  14و.15
لال�ستعمال للأغرا�ض التي يريدها امل�شرتي) (انظر َّ
()19انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،٤٩الفقرة .٢١
()20ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٧
()21حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا 2١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .CISG-online No. 1733 ،2007
()22حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ٤ ،حزيران/يونيه .CISG-online No. 872 ،200٤
()23ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٤؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي،
االحتاد الرو�سي ٢٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٣/٢٥١يونيلك�س.
()24انظر حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب .CISG-online No. 2026 ،٢٠٠٩
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()25ق�ضية كالوت رقم [ ٧٤٩املحكمة العليا ،النم�سا ٢١ ،حزيران/يونيه .]٢٠٠٥
()26ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم .])٧٦٦٠
()27يف مالحظات القا�ضي فقط ،ل َّأن املحكمة ر�أت � َّأن الطرفني ا َّتفقا على �إنهاء العقد :ق�ضية كالوت رقم [ ٩٩٠جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٧
()28ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا 25 ،كانون الثاين/يناير ( CISG-online No. 1681 ،]2008عقد لت�سليم وتركيب �أثاث
برمته ،لأنه قام برتكيب الب�ضائع بنف�سه َّثم ا�ستعملها).
وماكينات ملقهى �آي�س كرمي؛ وتخ َّلف البائع عن �أداء واجب الرتكيب؛ مل ُي�سمح للم�شرتي بف�سخ العقد َّ
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املادة 52
البائع الب�ضائ َع قبل التاريخ املح َّدد ،جاز للم�شرتي �أن ي�ستلمها �أو �أن َ
يرف�ض ا�ستالمها.
(�	)1إذا �س َّلم ُ
ي�ستلم
البائع كمي ًة من الب�ضائع تزي ُد عن الكمية املن�صو�ص عليها يف العقد جاز للم�شرتي �أن َ
(�	)2إذا �س َّلم ُ
َ
َ
دفع
الكمي َة الزائدة �أو �أن يرف�ض ا�ستالمها .و�إذا ا�ستلم امل�شرتي الكمية الزائدة ك َّلها �أو جزء ًا منها يجب عليه ُ
قيمتها بال�سعر املح َّدد يف العقد.

مقدمة
ِّ
مما هو مطلوب مبوجب العقد ،تن�ش�أ
 -1حتى عند قيام البائع ب�أكرث َّ
م�س�ألة التنفيذ غري املوافق لأحكام العقد .وتتناول املادة  52حالتني من
هذه احلاالت ،وهما �إذا �س َّلم البائع الب�ضائع يف وقت مفرط التبكري
(املادة � ))1( 52أو �إذا �س َّلم كمية مفرطة من الب�ضائع (املادة .))2( 52
تن�ص املادة  52على �أنه يح ُّق للم�شرتي �أن يرف�ض
ويف احلالتني كلتيهما ُّ
ا�ستالم الب�ضائع .و�إذا قبل امل�شرتي كمية من الب�ضائع �أكرب من الكمية
تن�ص املادة  52على � َّأن امل�شرتي ملزَ م بدفع
املن�صو�ص عليها يف العقدُّ ،
ال�سعر املح َّدد يف العقد عن الكمية الزائدة.

الت�سليم املبكِّر (املادة ))1( 52
�  -2إذا �س َّلم البائع الب�ضائع قبل وقت الت�سليم املن�صو�ص عليه يف
العقد ،جاز للم�شرتي �أن يرف�ض اال�ستالم .ويحدث الت�سليم املبكِّر
يتم الت�سليم فيه �أو
ين�ص العقد على تاريخ حم َّدد يجب �أن َّ
عندما ُّ
يتم الت�سليم خاللها (على �سبيل املثال" ،الت�سليم
معينة يجب �أن َّ
فرتة َّ
ويتم الت�سليم قبل ذلك
خالل الأ�سبوع ال�ساد�س والثالثني من ال�سنة") ُّ
التاريخ .ويف حالة �شرط مثل "الت�سليم حتى � 1أيلول�/سبتمرب"ُ ،يعترب � ُّأي
ت�سليم قبل ذلك التاريخ موافق ًا للعقد )1(.و�إذا رف�ض امل�شرتي الب�ضائع
ب�سبب الت�سليم املبكِّر وكان حم ًّقا يف ذلك فيجب على البائع �أن يعيد
ت�سليم الب�ضائع يف الوقت ال�صحيح )2(.و�إذا كان امل�شرتي يعتزم رف�ض
الب�ضائع امل�س َّلمة قبل املوعد املح َّدد فيمكن ،وفق ًا لأحكام املادة � ،86أن
يكون م�س�ؤو ًال عن الب�ضائع يف الفرتة االنتقالية )3(.وقد رئي � َّأن الت�سليم
املبكِّر ال يعطي امل�شرتي �سبب ًا لف�سخ العقد �أو لتعليق �أداء التزامات
()4
امل�شرتي نف�سه.
 -3غري �أنه �إذا قام امل�شرتي با�ستالم الب�ضائع امل�س َّلمة قبل املوعد
املح َّدد ف�إنه ملزَ م بدفع ال�سعر املح َّدد يف العقد )5(.وميكنه �أن ي�سرت َّد � َّأي

متبق (تكاليف التخزين الإ�ضافية وما �شابه ذلك) وفق ًا لأحكام
تعوي�ض ٍّ
املادة ( )1( 45ب) ،ما مل ي�شكِّل قبول الب�ضائع امل�س َّلمة اتفاق ًا على تعديل
()6
تاريخ الت�سليم.
 -4وتنطبق القواعد املتعلِّقة بالت�سليم املبكِّر �أي�ض ًا �إذا َّمت ت�سليم
امل�ستندات ذات ال�صلة بالب�ضائع قبل املوعد املح َّدد.

ت�سليم كمية زائدة
(املادة ))2( 52
�  -5إذا قام البائع بت�سليم كمية من الب�ضائع تزيد على الكمية املن�صو�ص
حق للم�شرتي �أن يرف�ض الكمية الزائدة .ووفق ًا لل�سوابق الق�ضائية،
عليهاَّ ،
ال يحدث ت�سليم كمية زائدة من الب�ضائع عندما ي�سمح العقد بت�سليم "-/+
 10يف املائة" ويبقى الت�سليم �ضمن هذه احلدود )7(.و�إذا مل يرغب امل�شرتي
يوجه
يف �أخذ الب�ضائع الزائدة ودفع ال�سعر املح َّدد يف العقد ،وجب عليه �أن ِّ
�إخطار ًا بالكمية غري ال�صحيحة ،لأنها ت�شكِّل عدم مطابقة تنطبق عليه
�شروط الإخطار املن�صو�ص عليها يف املادة � 39أو املادة  )8(.43وقد اع ُترب
املوجه بعد ع َّدة �أ�شهر مت� ِّأخراً )9(.وبعد �أن يرف�ض امل�شرتي ا�ستالم
الإخطار َّ
الكمية الزائدة ويكون حم ًّقا يف ذلك ،يجب عليه �أن يحافظ على الب�ضائع
الزائدة وفق ًا لأحكام املادة  .86غري �أنه �إذا ت�س َّلم امل�شرتي كل الكمية الزائدة
�أو جزء ًا منها ،ف�إنه يكون ملزَم ًا بدفع ثمن اجلزء الزائد بال�سعر املح َّدد يف
العقد )10(.و�إذا مل يكن بو�سع امل�شرتي �أن يرف�ض الكمية الزائدة منف�صلة
فيمكنه �أن يف�سخ العقد بكامله �إذا كان ت�سليم الب�ضائع الزائدة ي�شكِّل خمالفة
جوهرية للعقد؛( )11و�إذا مل يكن بو�سع امل�شرتي �أن يف�سخ العقد وتعينَّ عليه
()12
بالتايل ا�ستالم الكمية الزائدة من الب�ضائع ف� َّإن عليه �أن يدفع ثمنها
()13
يتكبده نتيجة للمخالفة
ولكن ميكنه املطالبة بالتعوي�ض عن � ِّأي �ضرر َّ
(�شريطة �أن يكون قد َّمت الوفاء مبتطلبات الإخطار املن�صو�ص عليها
يف املادة .)39

احلوا�شي
()1انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،٣٣الفقرة .٦
()2انظر الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل ( ١٩٨٠من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
 ،)A.81.IV.3ال�صفحة  ،127الفقرة .٥
()3املرجع نف�سه ،الفقرة .٤
()4جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢٥ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
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()5ق�ضية كالوت رقم [ ١٤١هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٥قرار التحكيم
يحدد تاريخ الت�سليم ،اع ُترب
رقم �( ])١٩٩٤/٢٠٠إر�سال �شوكوالتة لعيد امليالد يف منت�صف كانون الأول/دي�سمرب ،قبل �أن ير�سل امل�شرتي ال�ضمان الم�صرفي الذي كان ُيفرت�ض �أن ِّ
امل�شرتي ملزَ م ًا بدفع الثمن الكامل).
()6انظر الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل ( 1980من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
 ،)A.81.IV.3ال�صفحة  ،127الفقرة .٦
()7ق�ضية كالوت رقم [ 3٤١حمكمة العدل العليا يف �أونتاريو ،كندا� 3١ ،آب�/أغ�سط�س .]1999
()8حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا� 25 ،أيلول�/سبتمرب CISG-online No. 672 ،2002؛ حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ،٢٠٠٦
.١٦٢ ،٢٠٠٧ Internationales Handelsrecht
()9حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب .١٦٢ ،٢٠٠٧ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٦
()10
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤١حمكمة العدل العليا يف �أونتاريو ،كندا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٩انظر َّ
()11انظر الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل ( 1980من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
 ،)A.81.IV.3ال�صفحة  ،127الفقرة .٩
()12حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب .١٦٢ ،٢٠٠٧ Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٦
()13الوثائق الر�سمية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل ( 1980من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
 ،٤٤ ،)A.81.IV.3الفقرة .٩

الف�صل الثالث من اجلزء الثالث
التزامات امل�شرتي (املواد )65-53

نظرة جمملة
 -1ي�شتمل الف�صل الثالث من اجلزء الثالث من االتفاقية على �أحكام تتناول التزامات امل�شرتي مبوجب عقد بيع دويل حتكمه اتفاقية البيع .ويوازي
هيكله هذا الف�صل وجمال تركيزه الف�صل الثاين ("التزامات البائع" ،املواد  )52-30من اجلزء الثالث .ومن َّثم ف� َّإن الف�صل الثالث يبد�أ بحكم وحيد
ي�صف واجبات امل�شرتي الأ�سا�سية عموم ًا (املادة  .)53وتلي ذلك ثالثة فروع جتمع �أحكام ًا تتناول تلك الواجبات بتفا�صيل �أكرث ،وهي :الفرع الأول" ،دفع
الثمن" (املواد )59-54؛ والفرع الثاين" ،اال�ستالم" (املادة  ،)60والفرع الثالث" ،اجلزاءات التي ترت َّتب على خمالفة امل�شرتي للعقد" (املواد .)65-61
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املادة 53
يجب على امل�شرتي ،مبوجب �شروط العقد وهذه االتفاقية� ،أن يدفع ثمنَ الب�ضائع و�أن ي�ستل َمها.
ُ

مقدمة
ِّ

�إي�ضاحات من ال�سوابق الق�ضائية

تن�ص املادة  53على االلتزامات الأ�سا�سية للم�شرتي ،وت�شكِّل
-1
ُّ
حتدد
ال
االتفاقية
أن
� 
ومبا
الثالث.
الف�صل
يف
الواردة
أحكام
ل
ا
إىل
�
ال
مدخ
ً
َّ
ِّ
ما الذي ي�شكِّل "بيع الب�ضائع" ،ف� َّإن املادة  ،53باالقرتان مع املادة  ،30تلقي
ال�ضوء �أي�ض ًا على هذه امل�س�ألة )1(.وااللتزامان الأ�سا�سيان للم�شرتي هما
�أن يدفع ثمن الب�ضائع وي�ستلمها "مبوجب �شروط العقد وهذه االتفاقية".
ويرت َّتب على هذه العبارة ،وكذلك على �أحكام املادة  6من االتفاقية،
ين�ص العقد على تنفيذ خمالف
� َّأن الغلبة تكون التفاق الطرفني حيثما ُّ
لقواعد االتفاقية.

تن�ص �سوى على
 -3مل ترث املادة � 53صعوبات َّ
معينة للمحاكم ،لأنها ال ُّ
التزامات امل�شرتي ،التي تعالج ب�صورة �أكرث اكتما ًال يف املواد الالحقة .وقد
�صدرت قرارات عديدة ت�شري �إىل املادة  53يف ق�ضايا تتع َّلق ب�أحكام تق�ضي
ب�أن يدفع امل�شرتي ثمن الب�ضائع )4(.ومن الناحية الأخرى ،مل ي�شر �سوى
ق�ضايا قليلة �إىل املادة  53فيما يت�صل ب�أحكام تق�ضي ب�أن يت�س َّلم امل�شرتي
الب�ضائع(� )5أو ،ب�صفة �أعم ،فيما يتع َّلق ب�إخالل امل�شرتي بالتزام �أن يت�س َّلم
()6
الب�ضائع.

التزامات امل�شرتي الأخرى
 -2وفق ًا لالتفاقية ،ميكن �أن يفر�ض العقد على امل�شرتي التزامات
غري دفع الثمن واال�ستالم )2(،وعلى �سبيل املثال التزام بتقدمي �ضمان
لدفع الثمن� ،أو التزام بتوفري املواد الالزمة ل�صنع الب�ضائع �أو �إنتاجها
(انظر املادة � ،))1( 3أو التزام بتقدمي موا�صفات تتع َّلق ب�شكل الب�ضائع
�أو مقايي�سها �أو �سماتها الأخرى (املادة � ،)65أو التزامات تتع َّلق بت�سويق
()3
الب�ضائع ،مثل حظر �إعادة الت�صدير.

عبء الإثبات
 -4ال تتناول اتفاقية فيينا عبء االثبات �صراحة .ووفق ًا ملعظم قرارات
ت�سوى بتطبيق مبد�أ
املحاكم ،حتكم االتفاقية هذه امل�س�ألة ،ويتعينَّ(� )7أن َّ
عام ت�ستند �إليه االتفاقية (املادة  .))2( 7ووفق ًا لأحد املبادئ التي
َّمت تطويرها يف ال�سوابق الق�ضائية ،يتعينَّ على الطرف الذي يع ِّول على
النتائج القانونية املت�صلة ب�أحد �أحكام االتفاقية �أن يثبت � َّأن املقت�ضيات
ين�ص عليها احلكم قد ا�ستوفيت )8(.ويرت َّتب على هذا املبد�أ
القانونية التي ُّ
�أنه يتعينَّ على البائع �أن يثبت � َّأن امل�شرتي يجب �أن يدفع الثمن ،و�أي�ض ًا
مقدار ذلك الثمن )9(.غري �أنه يف احلاالت التي يطالب فيها امل�شرتي
يتحمل امل�شرتي عبء �إثبات �أنه ي�ستح ُّق تخفي�ض
بتخفي�ض �أو ح�سمَّ ،
ال�سعر الأول املن�صو�ص عليه يف العقد )10(.و�إذا رفع البائع دعوى على
امل�شرتي لدفع الثمن وا َّدعى امل�شرتي يف دفاعه �أنه دفع الثمن ،يقع على
()11
امل�شرتي عبء �إثبات الدفع ،كما �أ�شارت ع َّدة قرارات.

احلوا�شي
()1ق�ضية كالوت رقم [ ٦٥٢حمكمة بادوفا� ،إيطاليا ١٠ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٤حمكمة كانتون جورا� ،سوي�سرا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
]٢٠٠٤؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،١٤٠٥ ،٢٠٠٤ ،Giurisprudenza italiana ،٢٠٠٤متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان،www.globalsaleslaw.org :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]٢٠٠٢متاحة بالإيطالية
يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/
فرباير  ،٢٠٠٢متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٤٨٠حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا ١٢ ،حزيران/يونيه ]200١؛ املحكمة العليا يف كوملار ،فرن�سا 18 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1997متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg-france.org؛ حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا� ١١ ،آذار/مار�س  ،1996متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()2انظر املادتني  )1( 61و.62
()3ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٤حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا� ٢٢ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٥متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(ب�ش�أن هذا القرار ،انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،٦٤الفقرة  ،٦احلا�شية � 17أدناه).
()4حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا� ١٢ ،أيار/مايو  ،٢٠٢ ،٢٠١٠ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠١٠متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
www.globalsaleslaw.org؛ حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا 2٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،200٩متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف فر�ساي ،فرن�سا� ١٢ ،آذار/مار�س  ،٢٠١٠متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على
العنوان ،www.www.cisg-france.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة روتردام ،هولندا� ٣ ،شباط/فرباير  ،٢٠١٠متاحة يف

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

247

الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٩متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة روتردام ،هولندا ١ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٩متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة النق�ض ،بلجيكا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،200٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،أيار/مايو  ،)Doolim Corp. v. R Doll, LLC et al.( ٢٠٠٩متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة بوت�سدام� ،أملانيا ٧ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٥ ،٢٠٠٩ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٩متاحة بالأملانية والإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ١٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٩متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛
حمكمة فوريل� ،إيطاليا� ١٦ ،شباط/فرباير  ،200٩متاحة بالإيطالية والإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 28 ،كانون
الثاين/يناير  ،200٩متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة فوريل،
�إيطاليا�16 ،شباط/فرباير  ،200٩متاحة بالإيطالية والإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون
الأول/دي�سمرب  ،]2008متاحة بالإيطالية والإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،٢٠٠٨
متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ،Okresný súd Dolny Kubin
�سلوفاكيا ٢٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين
الثاين/نوفمرب  ،١٠٥ ،٢٠٠٩ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٨متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شليزفيغ� ،أملانيا ٢٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٤٣ ،٢٠٠٩ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٨متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على
العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Okresný súd Trnavaسلوفاكيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٨متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Okresný súd Nitraسلوفاكيا� ٢٩ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٨متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
� ،Okresný súd Bratislava IIIسلوفاكيا� ٢٢ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٨متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1231حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٩ ،أيار/مايو  ،٢٦ ،٢٠٠٨ ،Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٨متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg-online.ch :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1387حمكمة مقاطعة فالن�سيا� ،إ�سبانيا� ١٢ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisgspanish.com :؛ � ،Okresný súd Banská Bystricaسلوفاكيا ٢٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٨متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣٨حمكمة مقاطعة فالن�سيا� ،إ�سبانيا ٨ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٨متاحة بالإ�سبانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisgspanish.comمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Najvyšší súd Slovenskej republikyسلوفاكيا ٣ ،ني�سان�/أبريل ،٢٠٠٨
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Krajský súd Žilinaسلوفاكيا� ١٠ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(ي�شري القرار �إىل املادة  30مقرونة باملادة  53لإثبات واجب امل�شرتي دفع الثمن)؛ � ،Okresný súd Banská Bystricaسلوفاكيا� ٧ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Okresný súd Banská Bystricaسلوفاكيا� ٢٢ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
� ،Okresný súd Dolny Kubinسلوفاكيا ٢١ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
�أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ٦٢ ،٢٠٠٩ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٨؛ � ،Okresný súd Dolny Kubinسلوفاكيا ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1234املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٤٩ ،٢٠٠٨ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٧؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Okresný súd Breznoسلوفاكيا ١٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،2007متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Krajský súd Žilinaسلوفاكيا ١٨ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
� ،Krajský súd Košiceسلوفاكيا� ٢٢ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٧متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٠املحكمة العليا� ،إ�سبانيا،
� ١٦أيار/مايو ]٢٠٠٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ،١٨٤ ،٢٠٠٨ ،Revue suisse de droit international et européen ،]٢٠٠٧
متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 1406
[املحكمة التجارية يف منطقة دونيت�سك� ،أوكرانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Okresný súd Bardejovسلوفاكيا،
� ٩آذار/مار�س  ،٢٠٠٧متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Visoki trgovački sud Republike Hrvatske[ ٩١٥كرواتيا،
� ٢٠شباط/فرباير ]٢٠٠٧؛ � ،Krajský súd Bratislavaسلوفاكيا� ١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ،Krajský súd Žilina
�سلوفاكيا ٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/
يناير ]٢٠٠٧؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٣حمكمة العدل االحتادية� ،سوي�سرا ٢٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٦؛ ق�ضية كالوت رقم Visoki[ ٩١٦
 ،trgovački sud Republike Hrvatskeكرواتيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٦؛ املحكمة املحلية يف كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب Internationales ،٢٠٠٦
 ،١١٧ ،٢٠٠٧ ،Handelsrechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg-online.ch :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ،٢٠٠٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٦
 ،١١٣ ،٢٠٠٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٧٢٣
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٦؛ حمكمة هوف� ،أملانيا� ٢٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٦متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٤ ،آب/
�أغ�سط�س  ،٦٨ ،٢٠٠٧ ،Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٦متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  ٢يف �شنغهاي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٠ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ � ،Okresný súd Nitraسلوفاكيا ٢٩ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم
االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٣٠
[حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ٢٣ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Okresný súd Nitraسلوفاكيا� ١٧ ،أيار/مايو
 ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩١١حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٦متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Okresný súd Banská Bystricaسلوفاكيا� ١٠ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
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www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة در�سدن� ،أملانيا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة اال�ستئناف يف
�أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٧ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Krajský súd Žilinaسلوفاكيا� ٦ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٦متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة الأوكرانية� ،أوكرانيا� ١٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٣ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٦متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ]٢٠٠٦؛ Privredni sud u
� ،Beograduصربيا� ٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٥متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ،Krajský súd Bratislava
�سلوفاكيا ١٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
االحتاد الرو�سي ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٥متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٢٩ ،ت�شرين الثاين/
نوفمرب  ،١٤٦ ،٢٠٠٧ ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،٢٠٠٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  ١يف �شنغهاي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛  ،Sąd Najwyższyبولندا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة هايدلبريغ،
�أملانيا 2 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2005متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ Zuìgāo
( rénmín fǎyuànاملحكمة ال�شعبية العليا) ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢١ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم
االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة ال�شعبية العالية
يف بلدية �شنغهاي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم Visoki trgovački sud[ ٩١٩
 ،Republike Hrvatskeكرواتيا ٢٦ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٥؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٨ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٥متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  ١يف �شنغهاي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٩ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٥متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمةال�شعبيةاملتو�سطةرقم  ٢يف�شنغهاي ٢٤،حزيران/يونيه،٢٠٠٥متاحةيفالإنرتنتعلىالعنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ق�ضية
كالوت رقم [ ٧٤٩املحكمة العليا ،النم�سا ٢١ ،حزيران/يونيه  ،١٩٥ ،٢٠٠٥ ،Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٥متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٥متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٦حمكمة كانتون نيدفالدين� ،سوي�سرا� ٢٣ ،أيار/مايو ]٢٠٠٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨٣جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري
الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٠ ،أيار/مايو ]٢٠٠٥؛ حمكمة الواليات املتحدة ،مقاطعة كان�سا�س ،الواليات املتحدة� ١٠ ،أيار/مايو Guang Dong Light( ٢٠٠٥
 ،).Headgear Factory Co. Ltd. v. ACI International Incمتاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٥متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان/
�أبريل  ،٢٠٠٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ١٠٤١
[� ،Juzgado de primera instancia e instrucción de Tudela No. 3إ�سبانيا� ٢٩ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٥متاحة بالإ�سبانية يف الإنرتنت على العنوان،www.cisgspanish.com :
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
� ٢٣آذار/مار�س  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني
ال�شعبية� ٢١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة
وال�صناعة ال�صربية� ،صربيا� ٢١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٠ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري
الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٩ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة
التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،٣٤ ،٢٠٠٦ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg-online.ch :
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
 ٢٤كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٥متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤متاحة
يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا ٢٠ ،كانون
الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف بايرويت،
�أملانيا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٤متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.www.cisg-france.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٨٢هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة الأوكرانية� ،أوكرانيا ٢٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،]٢٠٠٤
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
� ٢٨أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٣هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة
الأوكرانية� ،أوكرانيا� ٢٣ ،أيلول�/سبتمرب  ،]٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٦ ،أيلول/
�سبتمرب  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف كيل� ،أملانيا،
 ٢٧متوز/يوليه  ،٤١٧ ،٢٠٠٧ ،Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts ،٢٠٠٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٠ ،متوز/يوليه  ،٢٤٦ ،٢٠٠٤ ،Internationales Handelsrecht ]٢٠٠٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت
على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٨ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٧ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٠املحكمة املحلية يف �ساربروكني،
�أملانيا ١ ،حزيران/يونيه  ،]٢٠٠٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch:متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 5٩١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ٢٨ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة
ال�شعبية املتو�سطة يف مقاطعة هوباي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١١ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �سانت
غالني� ،سوي�سرا ٢٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch:متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ، ،أملانيا ٢١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ هيئة
التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 1120جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
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www.cisg.law.pace.edu؛ � ،Krajský súd Žilinaسلوفاكيا� ٢٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة ال�شعبية املتو�سطة
رقم  ١يف �شنغهاي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٢ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٤ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٩ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة العدل االحتادية� ،سوي�سرا،
� ١٩شباط/فرباير  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
� ٣شباط/فرباير  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
� ٢شباط/فرباير  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٤متاحة
يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٣٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٣متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي
والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٨ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف بييليفلد،
�أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٦٣٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٦٢ ،٢٠٠٤ ،Internationales Handelsrecht ]٢٠٠٣متاحة بالأملانية يف الإنرتنت
على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ املحكمة املحلية يف بييليفلد� ،أملانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،٢٠٠٣
متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٠حمكمة اال�ستئناف يف
لوغانو� ،سوي�سرا ٢٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٣؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا ٢٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٣متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٨حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا ٢٠ ،ت�شرين الثاين/
�أكتوبر ]٢٠٠٣؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٣متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا� ٢٨ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ١٩ ،آب�/أغ�سط�س  ،2003متاحة يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg-online.ch :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ حمكمة منطقة بييليفلد� ،أملانيا� ١٥ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد
الرو�سي� ١٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٣متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة الأوكرانية،
�أوكرانيا ٢٨ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣متاحة
يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف مون�شينغالدباخ� ،أملانيا ١٥ ،متوز/
يوليه  ،٢٢٩ ،٢٠٠٣ ، Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٣متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة املحلية يف توبينغني� ،أملانيا ١٨ ،حزيران/يونيه  ،٢٣٦ ،٢٠٠٣ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٣متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا ١١ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد
الرو�سي ٥ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم Vysšij choziajstviennyj sud Riespubliki[ ٤٩٨
 ،Bielaruśبيالرو�س ٤ ،حزيران/يونيه ]٢٠٠٣؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٤ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٣٠ ،أيار/مايو ،٢٠٠٣
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Vitiebskij oblastnoj choziajstviennyj sud[ ٤٩٧بيالرو�س ١٧ ،ني�سان�/أبريل
]٢٠٠٣؛ حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا� ٢٥ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 63٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� 2١ ،آذار/مار�س  ،]٢٠٠٣متاحة بالأملانية والإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف فورن ،بلجيكا� ١٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.law.kuleuven.be :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة غي�سني� ،أملانيا� ١٨ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم 1098
[جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 17 ،شباط/فرباير  ،]2003متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٩٧٨جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1237هيئة التحكيم
التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٢متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٦٠٨حمكمة رمييني� ،إيطاليا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]٢٠٠٢متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف �ساربروكني� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg-online.ch :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١١ ،ت�شرين
الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٢املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٥ ،ت�شرين الثاين/
نوفمرب ]٢٠٠٢؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة الأوكرانية� ،أوكرانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٢متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ١٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٢متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg-online.ch :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢متاحة بالأملانية يف الإنرتنت
على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ حمكمة منطقة غوتنغني� ،أملانيا� ٢٠ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٣٠ ،آب/
�أغ�سط�س  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
�شليزفيغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٦حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٢١ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٢؛ املحكمة املحلية يف �ساربروكني� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه ،٢٠٠٢
 ،٢٧ ،٢٠٠٣ ،Internationales Handelsrechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٧ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٢متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا ٤ ،حزيران/يونيه  ،2002متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية
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يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٢متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٠حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا ١١ ،ني�سان�/أبريل  ]٢٠٠٢متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة املحلية يف في�شتاخ� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٢متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٢ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٢متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٨ ،شباط/فرباير
 ،٢٠٠٢متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ املحكمة املحلية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٢٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢متاحة يف
الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٠ ،شباط/فرباير ،٢٠٠٢
 ،٢٤ ،٢٠٠٣ ،Internationales Handelsrechtمتاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨٦جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٤ ،شباط/فرباير ]٢٠٠٢؛ هيئة التحكيم
التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Húběi shěng wǔhàn shì zhōngjí rénmín fǎyuànجمهورية ال�صني ال�شعبية� ٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا ٢١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا ١٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على
العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
االحتاد الرو�سي� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
االحتاد الرو�سي ١٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ترير� ،أملانيا ٢٨ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت
على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٣٠ ،أيار/مايو  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢٨ ،أيار/مايو
 ،٢١ ،٢٠٠٢ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛  ،Zhōnghuá rénmín gònghéguó húběi shěng wǔhàn shì zhōngjí rénmín fǎyuànجمهورية ال�صني ال�شعبية ٤ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠١متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٩ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠١متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،كانون الثاين/
يناير  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة فلين�سبورغ� ،أملانيا ١٩ ،كانون الثاين/يناير ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠١
 ،٢٠٠١ال�صفحة  ٦٧وما يليها ،متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch:متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ١٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٠متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.www.cisg-france.org :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٢املحكمة املحلية يف �شتيندال� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر Internationales ،]2000
٣٠ ،٢٠٠١ ،Handelsrecht؛ حمكمة منطقة ميمينغني� ،أملانيا� ١٣ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة الأوكرانية� ،أوكرانيا� ٨ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم االحتادية يف منطقة مو�سكو ،االحتاد الرو�سي� ٢٤ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة العليا جلمهورية ال�صني ال�شعبية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٨ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة االبتدائية يف
تيجوانا ،املك�سيك ١٤ ،متوز/يوليه  ،2000متاحة بالإ�سبانية والإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا،
 ١٥حزيران/يونيه  ،٢٠٠٠متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٣٠ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة
التجارية ،زيوريخ� ،سوي�سرا� ١٧ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.chl:متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠١ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٠ال�صفحة  ،١٠٩متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل
ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١١ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة
الهنغارية ،هنغاريا ،٢٠٠٠ ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ،٢٠٠٠ ،قرار التحكيم رقم ،)٨٧٩٠
 ،٢٠٠٤ Yearbook Commercial Arbitrationال�صفحة  ١٣وما يلي ذلك ،متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٨٠حمكمة
بافيا� ،إيطاليا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]١٩٩٩متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu:متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٢٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٠ ،Internationales Handelsrecht ،١٩٩٩ال�صفحة  ٢٠وما يلي ذلك،
متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة �شتيندال� ،أملانيا،
 12ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٩متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 20 ،متوز/يوليه ،١٩٩٩
( ،Zheng Hong Li Ltd. Hong Kong v. Jill Bert Ltd), (1998) Jing Zhong Zi No 208حكم مدين ،الرتجمة الإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ٩ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be:؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل
بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٧ ،أيار/مايو  ،١٩٩٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١٠جلنة
التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٨ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٩؛ حمكمة منطقة فلين�سبورغ� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٩متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٢٧حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/فرباير ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧١٨جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري
الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٣ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ 717جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 ٦كانون الثاين/يناير ]١٩٩٩؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٦٤٨ ،٢٠٠٠-١٩٩٩ ،Rechtskundig Weekblad ،١٩٩٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.law.kuleuven.be؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]١٩٩٨متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
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 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1169جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]١٩٩٨متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٠هيئة التحكيم التجاري
الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٦٩هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]١٩٩٨متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٧٩
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٣٧ ،١٩٩٩ ،Internationales Handelsrecht ،]١٩٩٨متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد
الرو�سي ٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ،
�أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٣٦٤ ،٢٠٠٠ ،Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport ،]١٩٩٨متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :انظر َّ
الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩٨متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٤حمكمة منطقة �إرفورت� ،أملانيا ٢٩ ،متوز/يوليه  ،]١٩٩٨متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg-online.ch :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٥حمكمة كانتون والي�س� ،سوي�سرا ٣٠ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٨متاحة بالأملانية يف
الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٨٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،٧٨٥ ،١٩٩٩ ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١٩٩٨متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch:متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٠ ،حزيران/يونيه
 ،١٩٩٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ٣ ،حزيران/يونيه Neue ،]١٩٩٨
 ،٧٨٠ ،١٩٩٩ ،Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreportمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف تورينغر� ،أملانيا� ٢٦ ،أيار/مايو  ،٢٥ ،٢٠٠٠ ،Internationales Handelsrecht ،]١٩٩٨متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تق�ضي ب� َّأن االلتزام بدفع الثمن م�ستم ٌّد من املادة
قرر خط�أً ق�ضاة املحكمة الأدنى)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي٢٥ ،
 53من اتفاقية ولي�س من القانون الوطني كما َّ
�أيار/مايو  ،١٩٩٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة �آوريت�ش� ،أملانيا� ٨ ،أيار/مايو  ،١٩٩٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg-online.ch؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٤ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٨متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info:متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١١ ،آذار/مار�س ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٨حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠ ،١٩٩٩ ،Internationales Handelsrecht ،]1998متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg-online.ch :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،كانون
الثاين/يناير  ،١٩٩٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٢١ ،كانون الثاين/يناير
 ،]١٩٩٨متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل
بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٠ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٥٧
[حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا ٢٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]١٩٩٧متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٦٥هيئة التحكيم
التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]١٩٩٧متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٧متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]١٩٩٧متاحة بالأملانية يف
الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا،
 ١٦ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]١٩٩٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة هاغن� ،أملانيا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٧متاحة يف
الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٧متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٨٩٦٢املج َّلد  ،11الرقم  ،2ال�صفحة  76وما يلي ذلك ،متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة غوتنغني� ،أملانيا ٣١ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٦املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٣ ،متوز/يوليه  ،٣٣٠٩ ،١٩٩٧ ،Neue Juristische Wochenschrift ،]١٩٩٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/
يوليه  ،]١٩٩٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ ق�ضية كالوت رقم ٢١٥
[املحكمة املحلية يف �سانت غالني ٣ ،متوز/يوليه  ،]١٩٩٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٤جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٥ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٧؛ جلنة التحكيم
االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٦ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٦٤
[هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١١ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٧؛ حمكمة منطقة بادربورن� ،أملانيا ١٠ ،حزيران/يونيه
 ،١٩٩٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٩ ،أيار/
مايو � ،١٩٩٧إجراء التحكيم رقم  ،١٩٩٥/٤٣٩متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١١ ،أيار/مايو  ،١٩٩٧متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٦ ،أيار/مايو
 ،١٩٩٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،]١٩٩٧متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١١ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٧متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل
بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٤ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي
والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٧متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة
لغرفة التجارة الدولية� ،شباط/فرباير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٨٧١٦املج َّلد  ،11الرقم  ،٦٢ ،2متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،]١٩٩٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على
العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
االحتاد الرو�سي ٢٧ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٧متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Fújiàn shěng gāojí rénmín fǎyuànجمهورية ال�صني
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ال�شعبية ٣١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
االحتاد الرو�سي ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة
الن�ص الكامل للقرار)؛
التجارة وال�صناعة الهنغارية ،هنغاريا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]١٩٩٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :انظر َّ
حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
جمهورية ال�صني ال�شعبية ١١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي
والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل
بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم
التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٨ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٦ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١١ ،متوز/يوليه ،١٩٩٦ ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١٩٩٦
 ،٩٥٨متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة
التجارة الدولية ،حزيران/يونيه ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،ICC International Court of Arbitration Bulletin ،٨٢٤٧املج َّلد  ،11الرقم  ،2ال�صفحة  ٥٣وما يلي ذلك ،متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥٣جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية� ٣١ ،أيار/مايو ]١٩٩٦؛ غرفة
التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية
ال�صني ال�شعبية� ١٤ ،أيار/مايو  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني
ال�شعبية ٣٠ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٧ ،ني�سان�/أبريل Recht der ،١٩٩٦
 ،٧٧٤ ،١٩٩٦ ،internationalen Wirtschaftمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٧ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س Neue Juristische ،]١٩٩٦
 ،٣٢٢٩ ،١٩٩٦ ،Wochenschriftمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا� ١٥ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/
فرباير  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،النم�سا،
� ٢٧شباط/فرباير  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.at :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٠٩حمكمة منطقة كا�سيل� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير Neue Juristische ،]١٩٩٦
 ،١١٤٦ ،١٩٩٦ ،Wochenschrift—Rechtsprechungsreportمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch:متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥٥جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٤ ،شباط/فرباير ]١٩٩٦؛ هيئة التحكيم
التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٠ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٥متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٠حمكمة منطقة ترير� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر Neue Juristische Wochenschrift— ،]١٩٩٥
 ،٥٦٤ ،١٩٩٦ ،Rechtsprechungsreportمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س Praxis des Internationalen Privat- und ،]١٩٩٥
 ،١٣٩ ،١٩٩٦ ،Verfahrensrechtsمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة منطقة �إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا ٢٧ ،متوز/يوليه ،١٩٩٨ ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١٩٩٥
 ،٥٥٩متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة كوبلينتز� ،أملانيا،
 ٧متوز/يوليه  ،١٩٩٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة كا�سيل� ،أملانيا ٢٢ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٩ ،حزيران/
يونيه  ،١٧٩ ،١٩٩٦ ،Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport ،]١٩٩٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch:متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٠حمكمة منطقة �آل�سفيلد� ،أملانيا� 12 ،أيار/مايوNeue Juristische Wochenschrift— ،]١٩٩٥
 ،١٢٠ ،١٩٩٦ ،Rechtsprechungsreportمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو  ،١٣٧٨ ،٩٦-١٩٩٥ Rechtskundig Weekblad ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.law.kuleuven.be؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف منطقة �آدياليد� ،أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٥؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٨ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٤١هيئة التحكيم
التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،ني�سان�/أبريل  ،]١٩٩٥متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛
حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٠ ،آذار/مار�س  ،٦٨٨ ،١٩٩٦ ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،١٩٩٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg-online.ch :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٣املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س Entscheidungen des ،]١٩٩٥
 ،٧٥ ،١٢٩ Bundesgerichtshofs in Zivilsachenمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س Neue Juristische Wochenschrift— ،]١٩٩٥
 ،١٥٣٢ ،١٩٩٦ ،Rechtsprechungsreport Zivilrechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة فانغني� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير  ،٢١٠١ ،١٩٩٥ ،Neue Juristische Wochenschrift ،]١٩٩٥متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٢حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير  ،١٢٧١ ،١٩٩٦ ،Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport ،]١٩٩٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا ٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب Neue Juristische ،١٩٩٤
 ،٤٣٨ ،١٩٩٥ ،Wochenschrift—Rechtsprechungsreportمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٣٩ ،١٩٩٥ ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على
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العنوانwww.unilex.info :؛ حمكمة منطقة ماين� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف،
�أملانيا� ٢٥ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة
كا�سيل� ،أملانيا ١٤ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة فرانكفورت� ،أملانيا ١٣ ،متوز/يوليه Neue Juristische ،١٩٩٤
 ،١٢٦٤ ،١٩٩٤ ،Wochenschrift—Rechtsprechungsreportمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة �آو�سبورغ� ،أملانيا ١٢ ،متوز/يوليه
 ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري االحتادية ،النم�سا ١٥ ،حزيران/
يونيه  ،٥٩٠ ،١٩٩٥ ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١٩٩٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير Neue ،]١٩٩٤
 ،١٠٧٥ ،١٩٩٤ ،Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreportمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير Neue Juristische Wochenschrift— ،]١٩٩٤
 ،٥٠٦ ،١٩٩٤ ،Rechtsprechungsreportمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف برلني� ،أملانيا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١٩٩٤
 ،٦٨٣ ،١٩٩٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٧٩
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير  ،١٠١٣ ،١٩٩٤ ،Neue Juristische Wochenschrift ،]١٩٩٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٣متاحة يف الإنرتنت
على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ميمينغني� ،أملانيا ١ ،كانون الأول/دي�سمرب ،١٩٩٣
 ،١٩٩٥ ،Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechtsال�صفحة  ٢٥١وما يلي ذلك ،متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٣متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١٩٩٣
الن�ص
 ،٩٣٤ ،١٩٩٣متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :انظر َّ
الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا ٢٨ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٣متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة كلوبينبورغ� ،أملانيا ١٤ ،ني�سان�/أبريل
 ،١٩٩٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٢حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير  ،]١٩٩٣متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير Neue Juristische Wochenschrift— ،]١٩٩٣
 ،٩٩٩ ،١٩٩٣ ،Rechtsprechungsreportمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم ،١٩٩٣ ،Journal du droit international ،])٧١٩٧
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب Neue Juristische ،]١٩٩٢
( ١٠٢٨انظر َّ
 ،1316 ،1993 ،Wochenschrift—Rechtsprechungsreportمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة ت�سفايربوكني� ،أملانيا ١٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �أي�ض ًا �إىل حكم القانون الوطني)؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٢متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة هايدلبريغ� ،أملانيا ٣ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا� ٢٣ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٢متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة بادن-
بادن� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٢متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم ،(٧٥٨٥
 ، ICC International Court of Arbitration Bulletinت�شرين الثاين/نوفمرب ٦٠ ،١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم
الن�ص الكامل للقرار)؛
رقم  ،])٧١٥٣متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان( www.unilex.info :انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا ١٣ ،حزيران/يونيه  ،٣١٠٢ ،١٩٩١ ،Neue Juristische Wochenschrift ،]١٩٩١متاحة بالأملانية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ( ٧بوينو�س �آيري�س) ،الأرجنتني� ٢٠ ،أيار/مايو ،]١٩٩١
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة بييليفلد� ،أملانيا 18 ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩١متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg-online.ch؛ حمكمة منطقة لودفيغ�سبورغ� ،أملانيا ٢١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu:؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا (جمهورية  -االحتادية)� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب Praxis des ،]١٩٩٠
 ،٣٣٦ ،١٩٩١ ،internationalen Privat- und Verfahrensrechtsمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة هيلدي�سهامي� ،أملانيا (جمهورية  -االحتادية) ٢٠ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة
منطقة فرانكفورت� ،أملانيا (جمهورية  -االحتادية)� ٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٦حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا
(جمهورية  -االحتادية) ٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٤٩١ ،١٩٩٠ ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١٩٩٠متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg-online.ch :انظر
(تقرر � َّأن
الن�ص الكامل للقرار)؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ 632حمكمة الإفال�س االحتادية ،الواليات املتحدة ١٠ ،ني�سان�/أبريل ِّ )Victoria Alloys v. Fortis Bank( ]٢٠٠١
َّ
البت فيما �إذا كانت ملكية الب�ضائع قد انتقلت �إىل امل�شرتي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة
التزام امل�شرتي بدفع الثمن مبوجب املادة  53من اتفاقية البيع هو عامل هام يف ِّ
�شتوتغارت� ،أملانيا (جمهورية  -االحتادية)� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س  ،٣١٧ ،١٩٩٠ ،Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts ،]١٩٨٩متاحة بالأملانية يف الإنرتنت
على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()5مركز اال�سكندرية للتحكيم الدويل ،م�صر ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٢١٧
[املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة اجلزئية يف �أم�سرتدام ،هولندا ١٥ ،حزيران/يونيه  ،١٩٤ ،١٩٩٥ ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت
على العنوان. www.unilex.info :
()6حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٦٢ ،٢٠٠٧ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٦متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
حق �إخال ًال
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ر ُّد نفقات حفظ الب�ضائع بعد �إعادة الب�ضائع �إىل البائع دون ٍّ
باملادة )53؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( :أُ ِمر
امل�شرتي بدفع تعوي�ض عن ال�ضرر وذلك ،يف جملة �أمور ،لتخلُّفه عن ت�سلُّم الب�ضائع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير
 ،]١٩٩٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
يف هامبورغ� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg-online.ch :
()7انظر النبذة ب�ش�أن املادة .٧
()8انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،٧الفقرة .١٣
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()9حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا� ١٢ ،أيار/مايو  ،202 ،2010 ،Internationales Handelsrecht ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.globalsaleslaw.org؛ حمكمة منطقة كا�سيل� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير  ،١١٤٦ ،١٩٩٦ Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport ،١٩٩٦متاحة بالأملانية يف
الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()10حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا� ١٢ ،أيار/مايو  ،٢٠٢ ،٢٠١٠ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
يتحمل البائع عبء �إثبات مبلغ الثمن)؛ قارن
(فرقت املحكمة بني هذه احلالة واحلالة التي يح َّدد فيها الثمن على �أ�سا�س مبلغ الطلبات ،ولذلك َّ
َّ www.globalsaleslaw.org
باملحكمة املحلية يف كا�سيل� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير  ،١١٤٦ ،١٩٩٦ ،Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreport ،١٩٩٦متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على
العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ا َّدعى امل�شرتي �أنه م�أذون له باقتطاع ح�سم ل�سداد الثمن خالل فرتة
معينة؛ ومبا � َّأن البائع مل ي�ستطع �أن يثبت العك�س فقد �سمحت املحكمة بالتخفي�ض).
َّ
()11انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٦حمكمة كانتون نيدفالدين� ،سوي�سرا� ٢٣ ،أيار/مايو ٢٥٣ ،٢٠٠٥ ،Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٥؛ املحكمة االبتدائية
ال�ساد�سة ملنطقة تيخوانا ،املك�سيك ١٤ ،متوز/يوليه  ،2000متاحة بالإ�سبانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه  ،]١٩٩٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :

الفرع الأول من الف�صل الثالث من اجلزء الثالث
دفع الثمن (املواد )59-54

نظرة جمملة

العالقة بالأجزاء الأخرى من االتفاقية

 -1يت�أ َّلف الفرع الأول من الف�صل الثالث ("التزامات امل�شرتي") يف
اجلزء الثالث ("بيع الب�ضائع") من االتفاقية من �ست مواد تتناول �أحد
املبينة يف املادة  53من اتفاقية البيع ،وهي
التزامات امل�شرتي الأ�سا�سية َّ
االلتزام بدفع الثمن .ورغم � َّأن الثمن الذي يجب على امل�شرتي �أن يدفعه
تت�ضمنان قواعد
ُي ُّ
ن�ص عليه عادة يف العقد ،ف� َّإن مادتني يف الفرع الأول َّ
حتدد الثمن عندما ال
55
فاملادة
للغاية.
دة
د
حم
ظروف
يف
الثمن
حتكم
ِّ
َّ
يكون قد ُح ِّدد �صراح ًة �أو �ضمن ًا يف العقد ،واملادة  56تبينِّ طريقة ح�ساب
الثمن �إذا " ُح ِّدد  ...ح�سب وزن الب�ضائع" .وتتع َّلق الأحكام الأربعة الباقية
تت�ضمن قواعد ب�ش�أن التزام
يف الفرع الأول بطريقة دفع الثمن ،فهي
َّ
للتقيد بالإجراءات املطلوبة لدفع
امل�شرتي باتخاذ خطوات حت�ضريية ُّ
وبالتقيد بتلك الإجراءات (املادة )54؛ و�أحكام ًا ب�ش�أن مكان الدفع
الثمن
ُّ
(املادة  ،)57ووقت الدفع (املادة )58؛ ومادة ُتعفي من حاجة البائع �إىل
توجيه طلب ر�سمي للدفع (املادة .)59

 -2من حيث املو�ضوع العام ،توازي �أحكام الفرع الأول من الف�صل
الثالث الأحكام الواردة يف الفرع الأول ("ت�سليم الب�ضائع وامل�ستندات"،
املواد  )34-31من الف�صل الثاين ("التزامات البائع") .ومن َّثم فكما
تتناول املادتان  31و 33من ذلك الفرع ال�سابق املكان والوقت اللذين
ينبغي �أن ين ِّفذ فيهما البائع التزاماته بالت�سليم ،حتكم املادتان  57و 58من
هذا الفرع املكان والوقت اللذين ينبغي �أن ين ِّفذ فيهما امل�شرتي التزاماته
بالدفع .وللمادة  55من هذا الفرع �صلة خا�صة باملادة ( )1( 14التي
تتناول ما ي�شكِّل عر�ض ًا لإبرام عقد البيع) ،كما هو مبينَّ يف النبذة املتعلِّقة
باملادة  )1(.55وعالوة على ذلكُ ،ربطت املادة ( 57مكان الدفع) ،يف
�سيما القاعدة
بع�ض القرارات ،بالأحكام التي يخ�ضع لها ف�سخ العقد ،وال َّ
تن�ص على التزامات بالتعوي�ض عند ف�سخ
الواردة()2يف املادة  )2( 81والتي ُّ
العقد .ولبع�ض الأحكام الواردة يف هذا الفرع �صلة خا�صة مب�سائل
تتجاوز نطاق االتفاقية .فاملادة  54التي تفر�ض على امل�شرتي م�س�ؤولية
اتخاذ خطوات للتمكني من الدفع ،تتفاعل مع قواعد خارجة عن نطاق
االتفاقية تتع َّلق بخطابات االعتماد ،وال�ضمان ،والكفاالت امل�صرفية،
والكمبياالت )3(.وللمادة  ،57التي حتكم املكان الذي ينبغي �أن يدفع فيه
()4
امل�شرتي الثمن� ،صلة خا�صة ببع�ض قواعد االخت�صا�ص الق�ضائي.

احلوا�شي
()1انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،٥٥الفقرات  ١و ٣و 4و ٥و ٦و.٧
()2انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،٥٧الفقرة .١٦
()3انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،٥٤الفقرتني  1و.4
()4انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،٥٧الفقرات  ١١و ١٢و.١٣
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املادة 54
التزام امل�شرتي بدفع الثمن َ
اتخاذ ما يلزم وا�ستيفا َء الإجراءات املطلوبة مبوجب العقد �أو مبوجب
يت�ضم ُن
ُ
َّ
القوانني والأنظمة الواجبة التطبيق من �أجل ت�سديد الثمن.

مقدمة
ِّ
 -1يتناول هذا احلكم الإجراءات التح�ضريية لدفع الثمن ،املن�صو�ص
ين�ص
عليها يف العقد �أو يف القوانني واللوائح املنطبقة .فمثالً ،ميكن �أن َّ
العقد على فتح خطاب اعتماد� ،أو �إن�شاء �ضمانة لكفالة الدفع� ،أو قبول
تت�ضمن الإجراءات التح�ضريية املطلوبة مبوجب
كمبيالة .وميكن مث ًال �أن َّ
ً
ً
إداريا مطلوبا لتحويل الأموال للتمكني
القوانني �أو اللوائح املنطبقة تفوي�ضا � ًّ
من الدفع.
 -2وت�ست�شهد املحاكم كثري ًا باملادة  .54فعلى الرغم من � َّأن هذا
احلكم ال يتناول �سوى الإجراءات التح�ضريية لدفع الثمن ،ت�ست�شهد
قرارات كثرية باملادة  54رغم ذلك يف حاالت عدم دفع امل�شرتي الثمن
حيث مل يكن النزاع متعلِّق ًا على وجه التحديد باخلطوات �أو الإجراءات
الالزمة للتمكني من الدفع .ويف تلك احلاالت� ،أ�شارت املحاكم �إىل املادة
()2
()1
تعول �سل�سلة من
َّ � 54إما مقرتنة باملادة � 53أو مبفردها .وعلى العك�سِّ ،
ح�صريا على املادة  54حيث مل ي َّتخذ امل�شرتي تلك اخلطوات
القرارات
ًّ
()3
�أو مل ي�ستوف تلك الإجراءات كما قد يلزم للتمكني من الدفع .غري � َّأن
الن�ص املح َّدد الذي ي�ستند �إليه احلكم ال�صادر �ضد امل�شرتي املخالف لي�س
َّ
مهما .فمخالفة االلتزام بدفع الثمن وفق ًا للمادة  53وعدم تنفيذ االلتزام
ًّ
باتخاذ خطوات وا�ستيفاء الإجراءات الالزمة للتمكني من الدفع وفق ًا
()4
للمادة  54ي�ؤ ِّديان �إىل نف�س النتيجة.
 -3وللمادة � 54أثر مزدوج .ف�أولاً  ،تفر�ض املادة  54هذه االلتزامات
يتحمل التكاليف املتعلِّقة بها )5(،ما
على امل�شرتي ،الذي يجب من َّثم �أن َّ
يتحمل امل�شرتي
مل َّ
ين�ص العقد على خالف ذلك .وثانياً ،اخلطوات التي َّ
امل�س�ؤولية عن اتخاذها مبوجب املادة  54هي التزامات يتيح الإخالل بها
للبائع �أن يلج�أ �إىل تدابري االنت�صاف املح َّددة يف املادة  61وما يليها؛
وهي ال تتع َّلق فقط بـ "الطريقة التي يع ُّدها لتنفيذ العقد �أو التي ي َّتبعها
فع ًال يف تنفيذه" ،ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف املادة  .)1( 71فعدم
جمرد خمالفة متو َّقعة
تنفيذ
هذه اخلطوات ي�شكِّل خمالفة للعقد ولي�س َّ
()6
للعقد.

نطاق التزامات امل�شرتي
 -4تن�ش�أ م�س�ألة ما �إذا كانت املادة  54ال تلزم امل�شرتي �إ َّال بتنفيذ
اخلطوات ال�ضرورية للوفاء بال�شروط امل�سبقة للدفع ولكنها ال جتعله
تلقائيا عن النتيجة� ،أم � َّأن امل�شرتي يخ ُّل بالتزاماته �إذا مل تنجح
م�س�ؤو ًال
ًّ
التدابري امل َّتخذة )7(.وقد اعتمد العديد من القرارات التف�سري الثاين،
الأ�شد على امل�شرتي .وااللتزام باتخاذ خطوات وا�ستيفاء الإجراءات

الالزمة للتمكني من الدفع م�شابه من جميع النواحي لاللتزام بدفع
بتعهد امل�شرتي ب�إ�صدار خطاب
الثمن .وتتع َّلق هذه القرارات يف معظمها ُّ
اعتماد �أو تقدمي كفالة م�صرفية .فامل�شرتي الذي يتخ َّلف عن �إ�صدار
خطاب اعتماد من�صو�ص عليه يف العقد خالل الفرتة امل َّتفق عليها وباملبلغ
امل َّتفق عليه يخ ُّل بالتزاماته بهذا التخلف وحده )8(.وينطبق القول نف�سه
يقدم امل�شرتي كفالة م�صرفية م َّتفق عليها يف العقد )9(.كما
�إذا مل ِّ
ينطبق القول نف�سه �إذا مل يت�أ َّكد امل�شرتي الذي يعطي م�صرفه تعليمات
ب�إجراء حتويل من �أنه ميكن �إجراء الدفع بعملة قابلة للتحويل )10(.ومن
جمرد الت�أكيد الم�صرفي امل�سبق
الناحية الأخرى ،ت�س َّنى احلكم ب� َّأن َّ
(املن�صو�ص عليه يف العقد) لفتح خطاب اعتماد ي�صدر بعد تفتي�ش كل
كمية م�س َّلمة مل يكن خطوة الزمة للتمكني من الدفع باملعنى املق�صود
()11
يف املادة .54
معينة تتع َّلق بالتدابري الإدارية
 -5وتن�ش�أ من املادة � 54صعوبات َّ
التي تفر�ضها القوانني �أو اللوائح املنطبقة لكي يت�س َّنى تنفيذ الدفع .ويف
�إطار تف�سري حمتمل للمادة  ،54ينبغي التمييز بني التدابري ذات الطابع
يخ�صها التزام ًا بتحقيق النتيجة
التجاري ،التي يتولىَّ امل�شرتي فيما ُّ
املن�صو�ص عليها يف العقد ،والتدابري الإدارية ،التي ال يتولىَّ امل�شرتي
يخ�صها �سوى التزام ببذل ق�صارى جهده دون �أن يكون م�ساء ًال عن
فيما ُّ
النتيجة .والأ�سا�س املنطقي لهذا التمييز هو � َّأن امل�شرتي ال ي�ستطيع �أن
ي�ضمن ،مثالًَّ � ،أن ال�سلطات الإدارية �ستوافق على حتويل الأموال ،ولذلك
ينبغي �أ َّال يكون امل�شرتي ملزَ م ًا �إ َّال باتخاذ اخلطوات الالزمة للح�صول
حجة ممكنة �ضد هذا التمييز وهي � َّأن
وثمة َّ
على الإذن الإداري الالزمَّ .
تلقائيا ،مبقت�ضى املادة � ،54إذا مل ُي�ستوف ال�شرط
امل�شرتي يكون م�س�ؤو ًال ًّ
امل�سبق اخلا�ص بالدفعًّ � ،أيا كانت طبيعة ذلك ال�شرط ،رهن ًا ب�إمكانية
()12
الإعفاء مبقت�ضى املادة  79من االتفاقية.

عملة الدفع
تتطرق املادة � 54إىل م�س�ألة عملة الدفع .ويف معظم احلاالت،
 -6ال َّ
يبينِّ الطرفان العملة عند حتديد الثمن .وكما ورد يف ع َّدة قرارات
()13
من املحاكم ،ف� َّإن هذا االتفاق ملزم لطرفني عم ًال باملادة .6
وحيث ال يكون من�صو�ص ًا على العملة يف العقد ،يتعينَّ الرجوع �إىل
الأعراف التجارية (املادة � ))2( 9أو �إىل العادات التي ا�ستقر عليها
التعامل بني الطرفني (املادة  .))1( 9ويف احلاالت التي ال ميكن
فيها حتديد عملة الدفع بهاتني الو�سيلتني ،تكون طريقة حتديد الثمن
غري وا�ضحة .ومل يكن هناك �سوى قرارات قليلة من املحاكم ب َّتت يف
هذه امل�س�ألة.

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

 -7وتعتمد معظم املحاكم افرتا�ض ًا ب� َّأن م�س�ألة حتديد عملة الدفع
حتكمها اتفاقية فيينا ولي�س القانون الوطني )14(.ونتيجة لذلك،
يتعينَّ حتديد العملة وفق ًا ملبد�أ عام ت�ستند �إليه االتفاقية ،يف حدود
املعنى املق�صود يف املادة  .)2( 7وتبع ًا لذلك عولت ع َّدة حماكم على
حتدد مكان دفع الثمن ،وقادها ذلك �إىل احلكم ل�صالح
املادة  ،57التي ِّ
()15
عملة املكان الذي يوجد فيه مكان عمل البائع (املادة �( )1( 57أ)).
وعلى العك�س ،حكمت �إحدى املحاكم يف ع َّدة منا�سبات ل�صالح القانون
الوطني املنطبق مبقت�ضى قواعد القانون الدويل اخلا�ص ،الأمر الذي
تطبق القانون الوطني الذي يحكم عقد البيع ب�ش�أن امل�سائل التي
جعلها ِّ
()16
ال تتناولها اتفاقية فيينا.
حق امل�شرتي يف �سداد دَينه بعملة مكان
تن�ص اتفاقية فيينا على ِّ
 -8وال ُّ
الدفع �إذا كان الثمن قد حت َّدد يف العقد بعملة خمتلفة .وقد ووجهت ع َّدة
تقرر هذا اال�ستحقاق
حماكم مب�س�ألة ما �إذا كانت القوانني الوطنية التي ِّ
تطبق مبوجب قواعد اختيار القانون.
ل�صالح املدين ميكن رغم ذلك �أن َّ
ورف�ضت حمكمة عليا ال�سماح بذلك ،على �أ�سا�س �أنه ال ميكن �أن ُي�ستنتج
من اتفاقية فيينا � ُّأي ا�ستحقاق للم�شرتي بدفع الثمن بعملة غري العملة
املن�صو�ص عليها يف العقد ،ل َّأن الدفع بعملة خمتلفة من �ش�أنه �أن يتط َّلب
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�ضمنيا
اتفاق ًا بني الطرفني بهذا امل�ضمون )17(.وعلى العك�س� ،سمحت
ًّ
حماكم �أدنى يف بلدان �أخرى ،دون �إبداء � ِّأي �أ�سباب حم َّددة ،ب�أن تنطبق،
بحق املدين يف �سداد
من حيث املبد�أ� ،أحكام القانون الوطني التي تعرتف ِّ
()18
دينه بعملة مكان الدفع.
حق البائع يف طلب دفع الثمن بعملة مكان
تقرر اتفاقية فيينا َّ
 -9كما ال ِّ
الدفع .ومع ذلك فقد قبلت ع َّدة حماكم انطباق القوانني الوطنية التي
()19
ت�أذن للبائع �أو تلزمه ب�أن يطلب دفع الثمن بعملة مكان الدفع.

توزيع الدفعات
 -10حيث تكون على امل�شرتي ع َّدة ديون للبائع ،يبينِّ امل�شرتي عموم ًا
()20
تن�ص اتفاقية فيينا على نظام
الدين الذي يعتزم �سداده عند الدفع .وال ُّ
للتق�سيم مبوجب القانون ميكن تطبيقه يف غياب � ِّأي �إ�شارة من امل�شرتي �إىل
تخ�صي�ص الأموال املدفوعة �أوِّ � أي اتفاق بني الطرفني .ومبا � َّأن االتفاقية ال
تذكر �شيئ ًا عن هذه امل�س�ألة ،ويبدو �أنه ال توجد � ُّأي قاعدة عامة ذات �صلة
طبقت �إحدى املحاكم القانون الوطني على
ت�ستند �إليها االتفاقية ،فقد َّ
()21
حتدده قواعد القانون الدويل اخلا�ص ،عم ًال باملادة .)2( 7
النحو الذي ِّ

احلوا�شي
()1انظر ،على اخل�صو�ص ،هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٨ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٣٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ،٢٠٠٣
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب Internationales ،٢٠٠٣
 ،٦٥-٦٢ ،٢٠٠٤/٢ ،Handelsrechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٣متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٣متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ،٢٠٠٢
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٧ ،كانون
الثاين/يناير  ،٢٠٠٠متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٢٧ ،كانون الأول/دي�سمرب ،١٩٩٩
 ،٢٢ ،٢٠ ،٢٠٠٠ ،Transportrecht-Internationales Handelsrechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٨متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٦املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٣ ،متوز/يوليه ،٣٣٠٩ ،١٩٩٧ ،Neue Juristische Wochenschrift ،]١٩٩٧
٣٣١١؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،شباط/فرباير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)٨٧١٦املج َّلد  ،11الرقم 2
(خريف  ،61 ،)2000متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ،]١٩٩٠
.٤٠٠ ،١٩٩١ ،Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts
()2حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة العليا� ،سرتا�سبورغ ،فرن�سا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Okresný súd Nitraسلوفاكيا ٢٧ ،حزيران/يونيه  ]٢٠٠٦متاحة بال�سلوفاكية والإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Krajský súd Nitraسلوفاكيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٦متاحة بال�سلوفاكية والإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(كون الفاتورة �أُر�سلت �أي�ض ًا �إىل طرف ثالث ال ُيعفي امل�شرتي من التزامه بدفع الثمن)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية٢٥ ،
�أيار/مايو  ،٢٠٠٥متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد
الرو�سي� ٢٣ ،آذار/مار�س ( ٢٠٠٥قرار التحكيم رقم  ،)٢٠٠٤ ،١٢٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية
التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة ال�صربية� ،صربيا� ٢١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥متاحة بال�صربية والإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٠٤
[حمكمة كانتون جورا� ،سوي�سرا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٤؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة الأوكرانية� ،أوكرانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،٢٠٠٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا� ٣١ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٢متاحة بالأملانية والإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠١متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة
ال�صربية� ،صربيا� ٢٤ ،أيلول�/سبتمرب  ،Journal Arbitraza ،٢٠٠١الرقم  ،٨٩ ،)2001( 1متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم
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التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٣٠ ،أيار/مايو  ،٢٠٠١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٣٠ ،أيار/مايو  ،٢٠٠١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠١متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س Recht der Internationalen ،]2000
٣٨٤ ،٣٨٣ ،٢٠٠١ ،Wirtschaft؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٩٧حمكمة مقاطعة نافارا� ،إ�سبانيا� 27 ،آذار/مار�س ]٢٠٠٠؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٠ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٠متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٣املحكمة التجارية يف كانتون
�آرغاو� ،سوي�سرا ١١ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٩؛ هيئة التحكيم الو ِّدية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ،١٩٩٩ ،Neue Juristische Wochenschrift-Rechtsprechungsreport ،١٩٩٨
 ،٧٨٠متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا ١٧ ،حزيران/
يونيه  ،١٩٩٦متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()3انظر ،على اخل�صو�ص ،هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ٢٠٠٣ ،قرار التحكيم رقم ،١٤٨ ،٢٠٠٦ ،Yearbook Commercial Arbitration XXXI،)١١٨٤٩
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣١املحكمة العليا يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،]٢٠٠٠
[ ،QSC 421 ]٢٠٠٠متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان/www.sclqld.org.au/caselaw :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف �سانه� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير
 ،١٩٥ ،١٩٩٩ ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،]1997متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.globalsaleslaw.org :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة الهنغارية ،هنغاريا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ،١٩٩٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ١٤٢
[هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]١٩٩٥متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()4انظر الفقرتني  3و� 4أدناه.
()5حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٧ ،ني�سان�/أبريل  ،٧٧٤ ،١٩٩٦ ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،١٩٩٦متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�ش�أن التكاليف املرتبطة بدفع الثمن بوا�سطة �شيك).
()6تعليق الأمانة على م�شروع املادة  ،٥٠الفقرة  ،٥والقرارات امل�شار �إليها يف الفقرتني  4و� 5أدناه.
()7تعليق الأمانة على م�شروع املادة  ،٥٠الفقرة .٣
()8هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ٢٠٠٣ ،قرار التحكيم رقم  ،١٤٨ ،٢٠٠٦ ،Yearbook Commercial Arbitration XXXI ،)١١٨٤٩متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨٦جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٤ ،شباط/فرباير
 ،]٢٠٠٢متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣١املحكمة العليا يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ،٤٢١ ،٢٠٠٠ ،QSC ،(Down Investments Pty Ltd. v. Perjawa Steel SDN BHD) ،]٢٠٠٠متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.sclqld.org.au/caselaw/ :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٧١٧جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،ال�صني ٦ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٩؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٦ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٧متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف �سانه،
�سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير  ،١٩٥ ،١٩٩٧ ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،]١٩٩٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ،]١٩٩٦
متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.at :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :غري � َّأن امل�شرتي مل ُيعترب خمالف ًا اللتزاماته ل َّأن
البائع �أغفل الإ�شارة �إىل ميناء القيام ،وكانت تلك املعلومة �ضرورية ،مبوجب العقد ،لإن�شاء خطاب االعتماد)؛ هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا،
 ١٧ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان( ،www.unilex.info :ت�شري �إىل املادة ))2( 73؛ ق�ضية كالوت رقم [ 30١هيئة التحكيم الدولية
التابعة لغرفة التجارة الدولية  ، ICC International Court of Arbitration Bulletin ،]١٩٩٢ ،٧٥٨٥ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٦٠ ،١٩٩٥متاحة بالفرن�سية يف ICC International
 ،Court of Arbitration Bulletinت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٥٩ ،١٩٩٥متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.unilex.info :
()9هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٢٥ ،أيار/مايو  ،١٩٩٨متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()10هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم .)١٩٩٢/١٢٣
()11املحكمة املحلية يف كا�سيل� ،أملانيا� ٢١ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ومن َّثم ف� َّإن عدم تقدمي هذا الت�أكيد الم�صرفي يجعل امل�شرتي خا�ضع ًا لعقوبة مبوجب املادة  71ولي�س مبوجب املادة .)54
()12انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٢هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]١٩٩٥متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�ش�أن االلتزام بدفع الثمن بعملة قابلة للتحويل؛ غري � َّأن املحكمة رف�ضت قبول عذر القوة القاهرة ل َّأن امل�شرتي
مل ي َّتخذ خطوات كافية جلعل الدفع ممكناً).
()13ق�ضية كالوت رقم  ،٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،١٨٤ ،٢٠٠٨ ،Revue suisse de droit international et européen ،٢٠٠٧متاحة بالفرن�سية
يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ت�شرين
الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٩٣٠حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ٢٣ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٠٧
[حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ٢٧ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٥متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٥املحكمة املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،متوز/يوليه  ،]١٩٩٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.unilex.infoمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف برلني� ،أملانيا ٢٤ ،كانون
الثاين/يناير  ،٦٨٣ ،١٩٩٤ ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١٩٩٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوان .www.cisg.law.pace.edu :لكن انظر حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني� ٣١ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٧متاحة بالإ�سبانية يف الإنرتنت على
العنوان ،www.cisgspanish.com :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :طبقت املحكمة على االتفاق بني الطرفني القانونَ الوطني الذي
حتدده قواعد القانون الدويل اخلا�ص).
()14ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف برلني� ،أملانيا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير  ،٦٨٣ ،١٩٩٤ ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١٩٩٤متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ،Fovárosi Biróság[ ٥٢
بوداب�ست ،هنغاريا� ٢٤ ،آذار/مار�س .]١٩٩٢
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()15ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف برلني� ،أملانيا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير  ،٦٨٣ ،١٩٩٤ ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١٩٩٤متاحة
ال�شك،
الن�ص الكامل للقرار) (يف حاالت َّ
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( ،www.cisg.law.pace.edu :انظر َّ
تكون عملة الدفع هي عملة مكان الدفع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب Recht der Internationalen ،]١٩٩٣
 ،٩٣٤ ،١٩٩٣ ،Wirtschaftمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :عملة مكان
عمل البائع هي العملة التي ينبغي �أن ُيدفع بها الثمن)؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Fovárosi Biróság[ ٥٢بوداب�ست ،هنغاريا� ٢٤ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٢دون ذكر �سبب� ،أمرت املحكمة
امل�شرتي ب�أن يدفع الثمن للبائع بعملة الأخري).
()16ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،١٨٤ ،٢٠٠٨ ،Revue suisse de droit international et européen ،]٢٠٠٧متاحة بالفرن�سية
يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ت�شرين الأول/
�أكتوبر  ،٢٠٠٦متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٣٠
[حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ٢٣ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٧حمكمة كانتون فاليه،
�سوي�سرا� ٢٧ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٥متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ١٩ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٣متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٥حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٣٠ ،حزيران/يونيه Schweizerische Zeitschrift für Internationales und ،]١٩٩٨
 ،١٩٢ ،١٩٩٩ ،Europäisches Rechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()17املحكمة العليا ،النم�سا ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠١متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.at :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()18املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف
احلق يف التحويل �إ َّال
يخول َّ
الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :غري � َّأن املحكمة رف�ضت انطباق املادة  )2( 84من قانون االلتزامات ال�سوي�سري ،ل َّأن ذلك احلكم ال ِّ
احلق)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول/
للمدين� ،أي يف هذه احلالة امل�شرتي ،ولي�س للدائن ،الذي �سعى �إىل التعويل على ذلك ِّ
�سبتمرب  ،٩٣٤ ،١٩٩٣ ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١٩٩٣متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
(قررت املحكمة � َّأن املادة  244من القانون املدين الأملاين ال تنطبق ل�صالح امل�شرتي ،الذي كان يرغب يف �سداد دينه باملاركات الأملانية ،ل َّأن
العنوانَّ www.cisg.law.pace.edu :
يتم يف فرن�سا ولي�س يف �أملانيا).
أن
�
ع
يت
كان
دفع الثمن ،املبينَّ بالفرنكات الفرن�سية،
ينَّ
َّ
()19ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٥حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٣٠ ،حزيران/يونيه ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،]١٩٩٨
(طبقت املحكمة القانون
 ،١٩٢ ،١٩٩٩متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانَّ www.cisg.law.pace.edu :
يقوم الدائن الدين باللريات الإيطالية ،بينما كان الدائن قد رفع دعوى قانونية �سعي ًا �إىل دفع الثمن بالفرنكات ال�سوي�سرية)؛
املدين الإيطايل (املادة  ،)1277التي ت�شرتط �أن ِّ
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٧٩ ،١٩٩٥ ،Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،]١٩٩٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ي َّت�ضح من احلكم � َّأن حمكمة اال�ستئناف �سمحت للبائع ب�أن يطالب بدفع الثمن
مقوم ًا باملاركات الأملانية)؛ قارن حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦متاحة
بال�شلنات على �أ�سا�س القانون النم�ساوي ،بينما كان الثمن امل َّتفق عليه َّ
بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حكم غيابي ي�أمر امل�شرتي ،الذي كان مكان
مقوم ًا باليوروات ،على �أ�سا�س � َّأن مطالبة البائع الق�ضائية ،التي �أ�شارت �إىل الفرنكات
عمله يف فرن�سا ،بدفع الثمن بالفرنكات ال�سوي�سرية رغم � َّأن الثمن املبينَّ يف الفواتري كان َّ
ال�سوي�سرية ،ت�شكِّل تعدي ًال للعقد ب�سبب �صمت امل�شرتي).
()20انظر القرار التايل ،املخالف لقرار حمكمة �أدنى كان قد �أ�شار �إىل املادة  59فيما يتع َّلق بتوزيع الدفعات :ق�ضية كالوت رقم [ ٩١١حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا١٢ ،
�أيار/مايو  ،]٢٠٠٦متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()21ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٧متاح بالهولندية يف الإنرتنت على العنوان. www.unilex.info :
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 55
ميكن
يت�ضمن� ،صراح ًة �أو �ضمناً ،حتديد ًا لثمن الب�ضائع �أو بيانات ُ
�إذا انعقدَ العقد على نحو �صحيح دون �أن َّ
مبوجبها حتدي ُده ُيعترب � َّأن الطرفني قد �أحاال �ضمن ًا يف حالة عدم وجود ما يخالف ذلك �إىل ال�سعر االعتيادي
املوجود وقتَ انعقاد العقد بالن�سبة لنف�س الب�ضائع املبي َعة يف ظُ روف مماثلة يف نف�س النوع من التجارة.

مقدمة
ِّ
 -1كما ي َّت�ضح من الأعمال التح�ضريية لالتفاقية ف� َّإن التفاعل بني
املادتني  14و 55من �أ�صعب امل�سائل التي تثريها االتفاقية )1(.وفيما يتع َّلق
بتكوين العر�ض (الإيجاب) ،ت�شرتط املادة � 14أن ُيح َّدد الثمن �أو ُيجعل
قاب ًال للتحديد ،بينما تو ِّفر املادة � 55صيغة لتحديد ال�سعر حيث يكون
يحدد �صراحة �أو �ضمن ًا ثمن
العقد قد �أُبرم بطريقة �صحيحة ولكن مل ِّ
الب�ضائع املبيعة �أو مل ين�ص على طريقة لتحديده .و�إىل جانب امل�س�ألة
الرئي�سية املتمثِّلة فيما �إذا كان عقد البيع ميكن �أن يربم بطريقة �صحيحة
دون حتديد �سعر ،يخ�ضع تطبيق املادة  55ل�شروط ذات طبيعة عامة ،كما
ي َّت�ضح من ال�سوابق الق�ضائية املوجودة .وقد حكم ق�ضاة وحم َّكمون �أي�ض ًا
ب�ش�أن منهجية حتديد ال�سعر التي ُيفرت�ض � َّأن الطرفني قد �أ�شارا �إليها
�ضمنيا وفق ًا للمادة .55
ًّ

�شروط االنطباق ذات
الطبيعة العامة
�إبرام عقد البيع
 -2يتعينَّ  ،لكي تنطبق املادة � ،55أن يكون قد �أُبرم عقد بيع باملعنى
املق�صود يف االتفاقية .وقد رف�ضت ع َّدة قرارات مطالبات ب�ش�أن حتديد
ال�سعر وفق ًا للمادة  55ل َّأن املطالبني مل يتم َّكنوا من �إثبات � َّأن العقود
املزعومة قد �أُبرمت فعالً )2(.كما � َّأن املادة  55ال تنطبق �إذا مل يكن العقد
()3
املعني عقد بيع باملعنى املق�صود يف االتفاقية.

مراعاة ق�صد الطرفني
للبت فيما
 -3تذهب قرارات املحاكم وهيئات التحكيم دائم ًا �إىل �أنه ِّ
�إذا كانت املادة  55تنطبق ،يجب الرجوع �أو ًال ويف املقام الأول �إىل ق�صد
الطرفني .وال تخ ِّول املادة  55القا�ضي �أو املح َّكم حتديد الثمن التعاقدي
عندما يكون الطرفان قد ا َّتفقا على ثمن حم َّدد �أو قابل للتحديد باملعنى
املق�صود يف املادة  )4(.14وبعبارة �أخرى ،لي�ست املادة  55و�سيلة لتحديد
()5
املج�سد يف اتفاقية البيع.
الثمن ق�ضائيا ،ب�سبب مبد�أ حرية التعاقد َّ
وف�ض ًال عن ذلك ،رئي يف عدد من قرارات التحكيم � َّأن املادة  55من
االتفاقية ال تنطبق حيث يرغب الطرفان يف جعل تكوين العقد خا�ضع ًا

التفاق الحق ب�ش�أن الثمن .ويف غياب � ِّأي اتفاق كهذا ،ال ينعقد عقد البيع.
ورف�ضت �إحدى هيئات التحكيم تطبيق املادة  55ب�سبب وجود �شرط ي�سمح
يعدل الثمن بعد فح�ص الب�ضائع ،رغم � َّأن امل�شرتي مل ميار�س
للبائع ب�أن ِّ
()7
احلق التعاقدي.
هذا َّ
يحدد الطرفان ثمن ًا �أو حيث ينطبق �شرط ال�سعر غري
 -4وحيث مل ِّ
يف�سر الق�ضاة واملح َّكمون العقد على �ضوء املادتني  8و 9لكي
املح َّددِّ ،
يتو�صلوا �إىل �سعر حم َّدد �أو قابل للتحديد وفق ًا للمادة  )8(.14وميكن �أن
َّ
ي�ؤ ِّدي هذا التح ُّقق من ق�صد الطرفني �إىل ا�ستنتاج ب�أنهما يرغبان يف
()9
الإ�شارة �إىل ال�صيغة ال�سعرية الواردة يف املادة .55

()6

�صحة العقد الذي
يحدد الثمن
ال ِّ
 -5اع ُتمدت يف ال�سوابق الق�ضائية ثالثة تفا�سري للمعنى الذي ينبغي
�إ�سناده �إىل ال�شرط الأويل الوارد يف املادة  ،55الذي تن�ش�أ منه �صعوبة
التوفيق بني املادة —14التي ت�شرتط لتكوين العقد وجود �سعر حم َّدد �أو
قابل للتحديد—واملادة .55
 -6فوفق ًا لأكرث الآراء ت�ساهالً ،يكون العقد الذي ال يكون فيه الثمن
حم َّدد ًا �أو قاب ًال للتحديد مبوجب املادة  14نافذ ًا رغم ذلك ب�سبب الطريقة
املبينة يف املادة  .55وقد حكمت ع َّدة حماكم بذلك
الفرعية لتحديد الثمن َّ
()10
ب�ش�أن عقود �شرع الطرفان يف تنفيذها .وت�أييد ًا لهذا التف�سري ،ميكن �أن
يقال � َّإن الطرفني املتعاقدين رغبا ،ب�شروعهما يف تنفيذ العقد الذي مل يح َّدد
فيه الثمن ،يف اخلروج على �شرط وجود �سعر حم َّدد �أو قابل للتحديد ،كما
هو مبينَّ يف املادة  .14ويبدو �أي�ض ًا � َّأن ال�سوابق التحكيمية ت�شري �إىل ا�ستعداد
ين�ص فيها الطرفان على الثمن ،لأ�سباب منها
لإنفاذ العقود التي مل َّ
()11
احتياجاتالتجارة العاملية.
 -7و�أعطت قرارات قليلة �أ�سبقية للمادة  14على املادة  ،55فخل�صت
يحددا ثمناً .ويف ق�ضية �شهرية،
�إىل � َّأن العقد مل ينعقد ل َّأن الطرفني مل ِّ
حمركات طائرات ال يفي مبتطلبات
قررت �إحدى املحاكم � َّأن عر�ض ًا لبيع ِّ
َّ
حمركات الطائرات
أنواع
�
كل
أ�سعار
�
ن
يت�ضم
ال
أنه
ل
االتفاقية
من
14
املادة
ِّ
َّ
التي ميكن �أن يختار من بينها امل�شرتي ،و� َّأن العقد الذي ي َّدعى �أنه ناجت
()12
من العر�ض مل ينعقد.
 -8ووفق ًا ملوقف ثالث ا َّتخذته املحاكم ،يحكم القانون الوطني،
وفق ًا للمادة  4من اتفاقية البيع ،م�س�ألة �صحة العقد اخلايل من
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الثمن .ولذلك ينبغي ،قبل �أن يت�س َّنى تنفيذ املادة  55من اتفاقية
مما �إذا كان القانون املنطبق مبقت�ضى قواعد اختيار
البيع ،التح ُّقق َّ
القانون ي�سمح ب�إبرام عقد البيع دون وجود ثمن حم َّدد �أو قابل
()13
للتحديد.

حتديد الثمن مبقت�ضى املادة 55
 -9حيث تنطبق املادة ُ ،55يفرت�ض � َّأن الطرفني ق�صدا "ال�سعر االعتيادي
املوجود وقتَ انعقاد العقد بالن�سبة لنف�س الب�ضائع املبي َعة يف ظُ روف مماثلة
يف نف�س النوع من التجارة" .وكما الحظت �إحدى املحاكم" ،يحمي هذا احلكم
مما ينبغي" ،بو�ضع معيار مو�ضوعي لتحديد
امل�شرتي من �أن يدفع �أكرث َّ
الثمن )14(.وعلى العك�س ،يكون مفعول هذا احلكم لغري �صالح امل�شرتي �إذا
يطبق عادة
كان البائع على ا�ستعداد لبيع الب�ضائع ب�سعر �
()15أقل من ال�سعر الذي َّ
على الب�ضائع التي تباع يف ظروف مماثلة.
 -10وعند الإ�شارة �إىل "ال�سعر االعتيادي املوجود وقتَ انعقاد العقد
بالن�سبة لنف�س الب�ضائع املبيعة يف ظُ روف مماثلة يف نف�س النوع من
التجارة" ،ال تذكر املادة َّ � 55أي �شيء عن اجلهة اجلغرافية التي جتري
فيها التجارة .وميكن اال�ست�شهاد بق�ضايا حماكم متيل �إىل التجارة التي
جتري يف مكان عمل البائع )16(.ووفق ًا لر�أي �آخر ،ينبغي الرجوع �أو ًال ويف
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يتم فيه
املقام الأول �إىل ال�سعر املوجود يف املكان الذي كان ينبغي �أن َّ
ت�سليم الب�ضائع .وميكن �أن يكون هذا الر�أي مفيد ًا فيما يتع َّلق باختيار
هذا املكان مبوجب املادة  )2( 76حل�ساب التعوي�ض يف حالة ف�سخ العقد.
قررت �إحدى
ويف حني مل تعتمد � ُّأي حماكم يف قراراتها هذا النهج الثاينَّ ،
املحاكم رغم ذلك وجود �صلة بني املادة  76واملادة  ،55واعتربت املادة
� 55أ�سا�س ًا لتف�سري مفهوم ال�سعر اجلاري للب�ضائع ،على النحو املبينَّ يف
()17
املادة .)1( 76
يتم تقا�ضيه عموم ًا يف التجارة
 -11وتن�ش�أ يف حتديد ال�سعر الذي ُّ
املعنية �صعوبات حيث ال يكون هناك �سعر �سوقي .وهذا هو احلال �أ�سا�س ًا
يف البيوع املتعلِّقة باملنتجات امل�صنوعة .ولتحديد ال�سعر رغم ذلك،
�أ�شارت بع�ض القرارات �إىل قائمة �أ�سعار البائع )18(،وبذلك جعلت عقد
قررت �أي�ض ًا املحكمة التي �أعطت �أ�سبقية
البائع نافذاً .وعلى العك�سَّ ،
للمادة  14على املادة  55يف الق�ضية امل�شهورة املتعلِّقة ب�شركة طريان و�صانع
حمركات الطائرات ال ميكن حتديده مبوجب
حمركات طائرات � َّأن �سعر ِّ
ِّ
املادة  55لأنه ال يوجد �سعر �سوقي للب�ضائع ،ولذلك خل�صت �إىل � َّأن العقد
()19
مل يتكون.
تتم "يف ظُ روف مماثلة" �إيالء
 -12وتقت�ضي الإ�شارة �إىل البيوع التي ُّ
االعتبار ل�شروط الت�سليم والدفع ،مثل ال�شروط التي حتددها الإنكوترمز،
()20
تطبق عموماً.
�أو للح�سومات التي َّ

احلوا�شي
()1م�ؤمتر فيينا الدبلوما�سي لعام  ،1980املحا�ضر املوجزة الجتماعات اللجنة الأوىل ،اجلل�سة الثامنة ،االثنني� ١٧ ،آذار/مار�س  .١٩٨٠انظر �أي�ض ًا النبذة ب�ش�أن املادة ،١٤
الفقرات .١٧-١٣
()2انظر ق�ضية كالوت رقم  ،Nejvyšší soud České republiky[ 1451اجلمهورية الت�شيكية ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،]٢٠٠٨متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduيلزم تقدير ما �إذا كان عقد البيع قد �أُبرم وما �إذا كان �صحيحاً)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٨املحكمة التجارية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/
دي�سمرب ( ١٦١ ،٢٠٠٦ ،Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٥حتديد الثمن مبوجب املادة  55يتط َّلب �أن يكون قد �أُبرم عقد �صحيح).
()3ق�ضية كالوت رقم [ ٦٩٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،آذار/مار�س 312 F. Supp. 2d 681 ،]٢٠٠٤
( ،(Amco Ukrservice et al. v. American Meter Companyمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أ�شارت املحكمة �إىل التناق�ض بني املادة
 14واملادة  55ولكن دون �أن تعاجله ،ل َّأن العقد املعني مل يكن عقد بيع بل اتفاق م�شروع م�شرتك).
()4ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٣حمكمة منطقة دارم�شتات� ،أملانيا� ٩ ،أيار/مايو  ،٢٧ ،٢٠٠١ ،Internationales Handelsrecht ]٢٠٠٠متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
املوحد للبيع �إىل حرية التعاقد)؛ ق�ضية كالوت
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ي�ستند قانون الأمم املتحدة َّ
رقم [ ١٥١حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل  ،]١٩٩٥متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.www.cisg-france.org :متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :رف�ض مطالبة بخف�ض الثمن على �أ�سا�س �سعر ال�سوق عم ًال باملادة  ،55التي مل تكن منطبقة ب�سبب الثمن الذي ح َّدده
الطرفان)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٧٩ ،١٩٩٥ ،Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،]١٩٩٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت
على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ق�ضية فراء ال�شين�شيال� :إذا كان بالو�سع اعتبار الثمن حم َّدد ًا
حتديد ًا كافي ًا باملعنى املق�صود يف املادة  ،14فال يلزم ح ُّل م�س�ألة ما �إذا كان من املمكن �إبرام عقد �صحيح من خالل افرتا�ض وجود اتفاق مبوجب املادة .)55
()5ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٣املحكمة املحلية يف دارم�شتات� ،أملانيا� ٩ ،أيار/مايو  ،٢٧ ،٢٠٠١ ،Internationales Handelsrecht ]٢٠٠٠متاحة بالأملانية يف الإنرتنت
املوحد للبيع �إىل حرية
على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ي�ستند قانون الأمم املتحدة َّ
التعاقد).
()6ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨١جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٥ ،كانون الأول/دي�سمرب Zhōngguó guójì jīngjì ،]١٩٩٨
 ،màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiānاملج َّلد  ،٣٠٣٤ ،١٩٩٨متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٥متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم
التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٣ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم  ،]١٩٩٣/٣٠٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٩هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٣ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار
التحكيم رقم  .])١٩٩٣/٣٠٩يتعينَّ متييز هذه الق�ضايا عن الق�ضايا التي ي�شري فيها الطرفان �إىل اتفاق الحق على الثمن دون جعل ذلك االتفاق �شرط ًا للبيع؛ انظر حمكمة
منطقة نويرباندينبورغ� ،أملانيا� ٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٦ ،٢٠٠٦ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة
املبينة يف احلا�شية .9
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :واحلجج َّ
.
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ين�ص على �سعر م�ؤ َّقت على �أن َ
ُّ
نوفمرب  ،٧٩ ،١٩٩٥ ،Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،]١٩٩٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
ين�ص على مدى �سعري بني  35مارك ًا و 65مارك ًا للفراء الواحد
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ق�ضية فراء ال�شن�شيال :تطبيق املادة  )1( 8و( )2فيما يتع َّلق ب�شرط ُّ
رهن ًا بالنوعية).
()9حمكمة منطقة نويرباندينبورغ� ،أملانيا� ٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٦ ،٢٠٠٦ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
ين�ص على � َّأن �سعر مرطبانات فواكه يتعينَّ �أن يح َّدد خالل املو�سم،
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�ش�أن �شرط ُّ
ً
ين�ص على طريقة لتحديد ال�سعر وفقا ملعايري املادة .)55
كحجة رئي�سيةَّ � ،أن ال�شرط ي�شري �إىل ال�سعر املو�سمي الذي ِّ
قررت املحكمةَّ ،
يطبقه البائع ،وبالتايل ُّ
َّ
()10ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،١٨٤ ،٢٠٠٨ ،Revue suisse de droit international et européen ،]٢٠٠٧متاحة بالفرن�سية
يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�ش�أن طلب عاجل مق َّدم من �صاحب مطعم ل�شراء
حاليا لتلك الب�ضائع"؛ و�أي�ضا ميكن �إبرام عقد البيع دون �أن يبينِّ الطرفان � َّأي �سعر)؛ حمكمة
فرن؛ "�إذا مل يبينَّ البائع �سعر الب�ضائع امل�س َّلمةُ ،يعترب � َّأن ال�سعر هو ال�سعر املعمول به ًّ
منطقة نويرباندينبورغ� ،أملانيا� ٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٦ ،٢٠٠٦ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة
حجة
وين�ص على � َّأن "ال�سعر يح َّدد خالل املو�سم" ،قالت املحكمة يف َّ
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�ش�أن عقد بيع يتع َّلق مبرطبانات فواكه ُّ
احلجة الرئي�سية ،انظر احلا�شية � 9أعاله) �إنه ،بافرتا�ض تف�سري ال�شرط على �أنه ي�شري �إىل اتفاق الحق بني الطرفني على ال�سعر ،ال تت�أ َّثر �صحة العقد ،ل َّأن
فرعية (لالطِّ الع على َّ
للطرفني حرية اخلروج عن املادة  14ولأنه ،يف غياب اتفاق الحق ،يتعينَّ تنفيذ املادة 55؛ ور�أت املحكمة � َّأن قرار التحكيم الرو�سي امل� َّؤرخ � 3آذار/مار�س  1995يختلف اختالف ًا
ملحوظ ًا ل َّأن الطرفني مل يرغبا ،عند بدء تنفيذ العقد� ،أن يجعال انعقاد العقد خا�ضع ًا التفاق على ال�سعر)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 215املحكمة املحلية يف �سانت غالني ٣ ،متوز/يوليه
 ،٨٤ ،١٩٩٨ ،Revue suisse de droit international et européen ،]١٩٩٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :لالطِّ الع على هذا القرار ،انظر النبذة ب�ش�أن املادة  .)١٤انظر �أي�ض ًا حمكمة الق�ضايا املدنية يف منطقة غرات�س ،النم�سا� ٤ ،آذار/مار�س
( )١٩٩٣لالطِّ الع على قرار املحكمة العليا يف ق�ضية فراء ال�شين�شيال ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب Zeitschrift für ،]١٩٩٤
 ،٧٩ ،١٩٩٥ ،Rechtsvergleichungمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
قررت املحكمة العليا � َّأن ال�سعر
وقد َّ
عولت حمكمة اال�ستئناف الو�سطى على املادة  ،55م�ستندة يف قرارها �إىل مبد�أ � َّأن ال�سعر غري حم َّدد �أو ميكن حتديده وفق ًا للمادة  ،14بينما َّ
حم َّدد �أو ميكن حتديده باملعنى املق�صود يف املادة .)14
()11هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩٨١٩مقتطفات يف ،٢٠٠١ ،International Court of Arbitration Bulletin
املج َّلد  ،12الرقم "( ٥٦ ،٢البيع دون حتديد ال�سعر �شائع يف التجارة الدولية ،كما ي َّت�ضح من اتفاقية فيينا امل� َّؤرخة  11ني�سان�/أبريل  1980املتعلِّقة بالبيع الدويل للب�ضائع (املادة 55
[)"]...؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب Praktika Bălgarska tărgovsko-promishlena palata (BTPP) ،١٩٩٨
 ،١٩٩٩-١٩٩٨الرقم  ،15 ،٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :وفق ًا للمادة  55من اتفاقية البيع ،يكون العقد �صحيح ًا حتى و�إن مل يكن
ال�سعر التعاقدي حم َّدد ًا �صراح ًة �أو �ضمناً).
()12ق�ضية كالوت رقم  ،Legfelsőbb Bíróság[ ٥٣بوداب�ست ،هنغاريا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩٢متاحة يف الإنرتنت بالهنغارية على العنوان www.unilex.info :وبالإنكليزية
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ لالطِّ الع على املزيد بخ�صو�ص هذا القرار ،انظر الفقرة � 11أدناه.
()13هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٣٠ ،أيار/مايو  ،٢٠٠١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
البت يف �صالحيته وفق ًا للقانون الوطني املنطبق
"( www.cisg.law.pace.eduمبا �أنه ،وفق ًا للمادة  4من اتفاقية البيع ،ال تتناول [االتفاقية] �صحة العقد نف�سه ،فيتعينَّ
ُّ
(وهو يف هذه احلالة القانون الرو�سي) .وي�سمح القانون الرو�سي ،وفق ًا للمادة  424من القانون املدين لالحتاد الرو�سي ،ب�إبرام العقود دون بيان الثمن)".؛ قارن هيئة
التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 22 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1995متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()14ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،١٨٤ ،٢٠٠٨ ،Revue suisse de droit international et européen ،]٢٠٠٧متاحة بالفرن�سية
يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()15املرجع نف�سه.
()16املحكمة املحلية يف نويرباندينبورغ� ،أملانيا� ٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٦ ،٢٠٠٦ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على
العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�ش�أن بيع برطمانات فواكه� ،أ�شارت املحكمة �إىل
�سعر �سوق البائع ،ل َّأن البائع ح َّدد �شروطه املالية على �أ�سا�س ذلك ال�سوق)؛ انظر �أي�ض ًا التعليل املف�صل الوارد يف احلا�شية � 9أعاله .قارن حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا ١٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٧ ،٢٠٠٣ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠١متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
طبقت املحكمة املادة  ،55ف�أحالت �إىل
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�ش�أن بيع منتجات �سمكيةَّ ،
ال�سعر الوارد يف قائمة �أ�سعار البائع ،ل َّأن الطلبات ُق ِّدمت وفق ًا لقوائم منتجات البائع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ،]٢٠٠٧
 ،١٨٤ ،٢٠٠٨ ،Revue suisse de droit international et européenمتاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()17ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٧٠ ،٢٠٠٥ ،Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٤متاحة بالأملانية يف
الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()18ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،١٨٤ ،٢٠٠٨ ،Revue suisse de droit international et européen ،]٢٠٠٧متاحة بالفرن�سية
يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�ش�أن طلب ق َّدمه �صاحب فندق ل�شراء فرن)؛
انظر ،ت�أييد ًا لهذا النهج ،حتى فيما يتع َّلق باملنتجات غري امل�صنوعة ،حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا ١٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر Internationales ،٢٠٠١
 ،١٧ ،٢٠٠٣ ،Handelsrechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :بيع
خ�صي�ص ًا وفق ًا الحتياجات امل�شرتي ،مثل املعدات.
�صمم ِّ
منتجات �سمكية) .غري � َّأن هذا النهج لي�س ًّ
عمليا فيما يتع َّلق بالب�ضائع التي ُت َّ
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()19ق�ضية كالوت رقم  ،Legfelsőbb Bíróság[ ٥٣بوداب�ست ،هنغاريا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩٢متاحة يف الإنرتنت بالهنغارية على العنوان www.unilex.info :وبالإنكليزية
على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :للحيلولة دون اعتبار العقد غري مربم يف غياب �سعر �سوقي ،ميكن �أن ي�ؤ ِّدي معيار املعقولية ،املفهوم على �أنه مبد�أ عام يف �إطار املعنى
يرت�سخ هذا النهج بعد يف ال�سوابق الق�ضائية.
املق�صود يف املادة � ،)2( 7إىل قيام القا�ضي بتحديد �سعر معقول .ومل َّ
()20حمكمة منطقة نيوبراندينبورغ� ،أملانيا� ٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،26 ،٢٠٠٦ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :طلب �شراء كمية كبرية من الب�ضائع ي�ؤ ِّدي عموم ًا �إىل �سعر �أف�ضل للم�شرتي)؛
هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،١٠١٩ ،١٩٩٦ ،Journal du droit international ،)٨٣٢٤متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على
يتم التفاو�ض عليها فيما يتع َّلق ب�سعر
العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�شري �إىل احل�سومات املعتادة �أو التي ُّ
م�ؤ َّقت يتعينَّ �أن يراجعه الطرفان).
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 56
الثمن على �أ�سا�س الوزن ال�صافي.
الثمن ح�سب َوزن الب�ضائع ففي حالة ِّ
ال�شك َ
يح�س ُب ُ
�إذا ُح ِّدد ُ
يحدد الطرفان الثمن ح�سب وزن الب�ضائع دون �أن ي�شريا �صراح ًة �أو �ضمن ًا �إىل �أنهما يق�صدان �أن ي�شريا �إىل الوزن
-1
تن�ص املادة  56على �أنه حيث ِّ
ُّ
تطبق
الإجمايل �أو الوزن ال�صافي ،ف� َّإن الوزن ال�صافي—وهو الوزن الباقي بعد طرح وزن مواد التغليف—هو الذي يحكم الثمن .وهذه قاعدة تف�سريية َّ
يف حالة عدم وجود �شروط تعاقدية �أو �أعراف �أو عادات ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني ب�ش�أن امل�س�ألة .وحيث تنطبق القاعدة الواردة يف املادة  ،52ال
()1
يدفع امل�شرتي ثمن وزن مواد التغليف.
()2
 -2وقرارات املحاكم التي ت�شري �إىل املادة  56نادرة ج ًّدا.
احلوا�شي
()1انظر تعليق �أمانة الأون�سيرتال على م�شروع املادة .52
()2انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٢حمكمة الإفال�س يف الواليات املتحدة ،منطقة �أوهايو اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٠ ،ني�سان�/أبريل (Victoria Alloys, Inc. v. ]٢٠٠١
 ،Fortis Bank SA/NV), 2001 Bankr. LEXIS 309متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :يكتفي القرار بالإ�شارة �إىل املواد  53و 54و 56و57
من اتفاقية البيع)؛  ،Verhovnyĭ Sud Rossiĭskoĭ Federatsاالحتاد الرو�سي� ٢٣ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٩متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(ين�ص احلكم على � َّأن املواد  48و 50و 56ال �صلة لها مب�س�ألة �صحة التعليمات من �سلطة مراقبة النقد)؛  ،Verhovnyĭ Sud Rossiĭskoĭ Federatsاالحتاد الرو�سي ٣ ،كانون الأول/
ُّ
دي�سمرب  ،١٩٩٨متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :يف حني زعم ال�شاكي � َّأن التعليمات من �سلطة مراقبة النقد تتعار�ض مع املواد  48و50
و 56من اتفاقية البيع ،مل تر َّد املحكمة على هذه النقطة و�أبطلت التعليمات لأ�سباب� إجرائية).
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املادة 57
(�  )1إذا مل يكن امل�شرتي ُملزم ًا بدفع الثمن يف مكان معينَّ َو َج َب عليه �أن يدفعه �إىل البائع:
(�أ) يف مكان عمل البائع؛ �أو
الدفع مطلوب ًا ُم َ
قابل ت�سليم الب�ضائع �أو امل�ستندات.
(ب) يف مكان الت�سليم� ،إذا كان ُ
()2

البائع � َّأي زيادة يف م�صاريف ال َّدفع ناجت ٍة عن تغيري مكان عمله بعد انعقاد العقد.
تحمل ُ
َي َّ

مقدمة
ِّ
حتدد املادة  )1( 57املكان الذي ينبغي �أن ُيدفع فيه الثمن ،وت�ضع
-1
ِّ
ثالث قواعد .ف�أوالً ،ميكن �أن يكون الطرفان قد ح َّددا مكان الدفع يف
العقد ،ويف هذه احلالة يجب �أن يدفع امل�شرتي الثمن يف ذلك املكان ("�إذا
مل يكن امل�شرتي ُملزم ًا بدفع الثمن يف مكان معينَّ  "،املادة .))1( 57
وثانياً� ،إذا مل يكن هناك خيار �صريح �أو �ضمني ،فيجب �أن يدفع امل�شرتي
يتم فيه ت�سليم الب�ضائع �أو امل�ستندات مقابل الثمن
الثمن يف املكان الذي ُّ
(املادة ( )1( 57ب)) .وثالثاً ،حيث ال يكون الطرفان قد ا َّتفقا على
مكان الدفع وال يتعينَّ �أن يكون الدفع مقابل ت�سليم الب�ضائع �أو امل�ستندات،
يجب �أن يدفع امل�شرتي الثمن يف مكان عمل البائع (املادة �( )1( 57أ)).
وبتحديد مكان الدفع على هذا النحو ،ت�س ِّوي املادة  )1( 57ب�صورة غري
املخ�ص�صة للدفع وتبعة
يتحمل تبعة خ�سارة الأموال
َّ
مبا�شرة م�س�ألة من َّ
الت�أخري يف حتويل الأموال.
 -2وميكن �أن يقوم البائع ،بعد �إبرام العقد ،بتغيري مكان عمله ،الذي
ميكن مبقت�ضى املادة �( )1( 57أ) �أن يكون مكان الدفع .ويف تلك احلالة،
يتحمل البائع � َّأي زيادة يف النفقات الالزمة
ُّ
تن�ص املادة  )2( 57على �أن َّ
للقيام بالدفع تنتج عن هذا التغيري.
 -3وي�شار �إىل املادة  57كثريا يف ال�سوابق الق�ضائية .وت�ؤ ِّدي املادة ،57
يتج�سد خ�صو�ص ًا فيما
عالوة على �آثارها غري املبا�شرة ،دور ًا غري مبا�شرَّ ،
يتع َّلق بعملة ال�سداد(� )1أو فيما يتع َّلق بتحديد املحكمة ذات االخت�صا�ص
()2
الدويل.

اختيار الطرفني مكان دفع الثمن
يت�ضمن العقد عادة �أحكام ًا حم َّددة
 -4كما ورد يف تعليق الأمانةَّ )...(" ،
ب�ش�أن ( )...مكان الدفع" )3(.وميكن �أن يكون اختيار مكان الدفع �صريح ًا
�أو
�ضمنيا.
يحدد ا�ستخدام �شروط الدفع مكان الدفع
�ضمنيا )4(.وكثريا ما ِّ
ًّ
ًّ
وينطبق ذلك على �شرط "الدفع نقد ًا مقابل الت�سليم" ،الذي يتعينَّ مبوجبه
يتم الدفع يف مكان الت�سليم )5(.وتقبل الإ�شارة �إىل ح�ساب م�صرفي على
�أن َّ
جمرد الإ�شارة
فاتورة من البائع ع َّدة تف�سريات .وقد ر�أت �إحدى املحاكم � َّأن َّ

يف�سر لي�س كعر�ض لالتفاق على
�إىل ح�ساب م�صرفي على فاتورة ميكن �أن َّ
كمجرد �إذن بدفع الأموال يف ذلك
مكان جديد للدفع بل ،على النقي�ض،
َّ
احل�ساب )6(.وميكن �أي�ض ًا ا�ستنتاج مكان الدفع من العادات التي ا�ستقر
عليها التعامل بني الطرفني (املادة � )7())1( 9أو من الأعراف التجارية
(املادة .))2( 9

دفع الثمن مقابل ت�سليم الب�ضائع
�أو امل�ستندات يف مكان الت�سليم
(املادة ( )1( 57ب))
 -5يف احلاالت التي يتعينَّ فيها الدفع مقابل ت�سليم الب�ضائع
�أو امل�ستندات ،ت�شرتط املادة ( )1( 57ب) �أن يدفع امل�شرتي الثمن يف
مكان الت�سليم املذكور .ولذلك تت�صل املادة ( )1( 57ب) بالقاعدة
الواردة يف املادة  )8(.)1( 58ويرت َّتب على هذا احلكم الأخري � َّأن ت�سليم
الب�ضائع بالتزامن مع دفع الثمن هو القاعدة العامة ،التي تنطبق يف غياب
� ِّأي اتفاق �آخر بني الطرفني (املادة  ،)1( 58اجلملة الأوىل) .وبعبارة
�أخرى ،يتعينَّ لكي تنطبق املادة ( )1( 57ب) �أن يكون هناك �أداء متزامن
اللتزام امل�شرتي بدفع الثمن والتزام البائع بو�ضع الب�ضائع �أو امل�ستندات
ت�صرف امل�شرتي .ويعني ذلك � َّأن املادة ( )1( 57ب) ال تنطبق
حتت ُّ
�إذا كان �أحد الطرفني ملزَ م ًا بالقيام بالأداء قبل الوقت الذي يكون
الطرف الآخر ملزَ م ًا بالقيام بالأداء فيه .وكان هذا هو احلال فيما يتع َّلق
ببيع من�ش�أة �صناعية حيث كان يتعينَّ دفع  30يف املائة من ثمن البيع يف
وقت تقدمي طلب ال�شراء ،و 30يف املائة يف بداية التجميع ،و 30يف املائة
عند �إكمال التجميع ،و 10يف املائة عند بدء الت�شغيل )9(.ويحدث عدم
انطباق املادة ( )1( 57ب) �أي�ضاً ،كما الحظت �إحدى املحاكم ،حيث
()10
يتعينَّ دفع الثمن بعد  30يوم ًا من تقدمي �سند ال�شحن.
 -6وتعامل املادة ( )1( 57ب) ت�سليم امل�ستندات نف�س معاملة ت�سليم
الب�ضائع .وال ي�شتمل هذا احلكم على تعريف للم�ستندات .ومن حيث � َّإن
جت�سد (فيما يتع َّلق مبكان الدفع) القاعدة الواردة
املادة ( )1( 57ب) ِّ
يف املادة  )1( 58ب�ش�أن وقت الدفع ،يكون لعبارة "وثائق" امل�ستخدمة يف
()11
املادة ( )1( 57ب) نف�س املعنى املق�صود يف املادة .)1( 58
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

 -7وحيث ينطوي العقد على نقل ب�ضائع ،ي�ؤ ِّدي البائع عادة التزام
الت�سليم قبل �أن يدفع امل�شرتي الثمن .والواقع � َّأن التزام الت�سليم
يتم َّثل ،يف حالة النقل ،يف "ت�سليم الب�ضائع �إىل � َّأول ناقل لإي�صالها �إىل
امل�شرتي" (املادة �( 31أ)) ،بينما ال ُي�شرتط على امل�شرتي �أن يدفع الثمن
حتى الوقت الذي ي�ضع فيه البائع الب�ضائع �أو امل�ستندات التي حتكم
ت�صرف امل�شرتي (املادة  .))1( 58غري �أنه مبوجب
الت�صرف فيها حتت ُّ
ُّ
املادة  ،)2( 58يجوز للبائع �أن يجعل �إر�سال الب�ضائع خا�ضع ًا ل�شرط �أ َّال
الت�صرف فيها �إىل امل�شرتي
يتم ت�سليم الب�ضائع �أو امل�ستندات التي حتكم
َّ
ُّ
�إ َّال مقابل دفع الثمن .ويف تلك احلالة ،يكون ت�سليم الب�ضائع ودفع الثمن
متزامنني ،ويرت َّتب على ذلك انطباق املادة ( )1( 57ب).

دفع الثمن يف مكان عمل
البائع (املادة �( )1( 57أ))
 -8تنطبق املادة �( )1( 57أ) على م�ستوى فرعي .فحيث ال يكون
الطرفان قد ا َّتفقا على مكان للدفع �أو ال يتعينَّ القيام بالدفع مقابل ت�سليم
()12
الب�ضائع ،يجب على امل�شرتي �أن يدفع للبائع يف مكان عمل البائع.
ولذلك ال تنطبق املادة �( )1( 57أ) �إ َّال �إذا كان ُي�شرتط على �أحد الطرفني
�أن ي�ؤ ِّدي التزاماته قبل الآخر ،ويف هذه احلالة يتعينَّ دفع الثمن يف مكان
عمل البائع ،ما مل ي َّتفق الطرفان على غري ذلك .ومن َّثم تنطبق املادة 57
(�( )1أ) ،كما ي َّت�ضح من خمتلف القرارات� ،إذا كان يتعينَّ على البائع �أن
ي�ؤ ِّدي كل التزاماته �أو بع�ضها قبل الوقت الذي ي�شرتط فيه على امل�شرتي
()13
�أن يدفع الثمن.

تغيري مكان عمل البائع
(املادة ))2( 57
يتحمل
 -9تفر�ض املادة ،)2( 57
ِّ
بالن�ص على � َّأن البائع يجب �أن َّ
الزيادة يف م�صاريف امل�شرتي املتعلِّقة بالدفع الناجتة عن تغيري مكان
�ضمنيا على امل�شرتي التزام ًا ب�أن يدفع
عمل البائع بعد �إبرام العقد،
ًّ
الثمن يف العنوان اجلديد للبائع .وتبع ًا لذلك يجب على البائع �أن ُيبلِّغ
امل�شرتي بالتغيري يف الوقت املنا�سب .وعم ًال باملبد�أ الوارد يف املادة  80من
االتفاقية ،ال يكون بو�سع البائع �أن يع ِّول على � ِّأي ت�أخري يف دفع الثمن �سينتج
من ت�أخري الإبالغ بتغيري عنوانه.
احلق يف تل ِّقي �سداد ثمن البيع ،وخ�صو�ص ًا
 -10وكثري ًا ما يحيل البائع َّ
لأغرا�ض �إعادة التمويل .ف�إذا كان مكان الدفع هو مكان مقر عمل البائع
(املادة �( )1( 57أ)) ،تن�ش�أ م�س�ألة ما �إذا كان يتعينَّ على امل�شرتي �أن
يدفع الثمن يف مكان عمل املحيل �أم يف مكان عمل املحال �إليه .ووفق ًا لأحد
احلق يف ت�سلُّم ثمن ال�شراء �إىل نقل مكان الدفع
القرارات ،ت�ؤ ِّدي �إحالة ِّ
()14
مقر عمل املحال �إليه .وميكن اال�ست�شهاد بهذا
مقر عمل املحيل �إىل ِّ
من ِّ
ً
عاما ،باملعنى
جت�سد مبد�أ ًّ
القرار لدعم الر�أي القائل ب� َّأن املادة ِّ )2( 57
املق�صود يف املادة  ،)2( 7ينطبق يف حالة حم َّددة هي �إحالة الديون.
ووفق ًا لتف�سري خمتلف ،مل ُيعتمد بعد يف ال�سوابق الق�ضائية ،تخ�ضع
�آثار �إحالة ال َّدين على مكان دفع الثمن للقانون املنطبق وفق ًا لقواعد
اختيار القانون.

			

مكان دفع الثمن
والوالية الق�ضائية
مهما يف حتديد الوالية الق�ضائية
 -11ميكن �أن ت�ؤ ِّدي املادة  )1( 57دور ًا ًّ
حق امل َّد ِعي رفع ق�ضية تتع َّلق مب�س�ألة تعاقدية �أمام املحكمة
عندما يكون من ِّ
ب�ش�أن مكان �أداء االلتزام الذي ي�شكِّل �أ�سا�س الإجراءات القانونية،
مبقت�ضى القوانني الوطنية(� )15أو ال�صكوك الدولية .وتبع ًا لذلك َّمت تطبيق
املادة  )1( 57يف العديد من قرارات املحاكم فيما يت�صل باتفاقية بروك�سل
ب�ش�أن االخت�صا�ص الق�ضائي وتنفيذ الأحكام يف امل�سائل املدنية والتجارية،
امل� َّؤرخة � 27أيلول�/سبتمرب  ،1968وامللزمة لدول االحتاد الأوروبي،
واتفاقية لوغانو امل� َّؤرخة � 16أيلول�/سبتمرب  ،1988امللزمة لدول االحتاد
حمل
الأوروبي وكذلك دول الرابطة الأوروبية للتجارة احلرة .وقد ح َّلت َّ
هذين ال�صكني منذ ذلك احلني الئحة املجل�س الأوروبي رقم 2001/44
امل� َّؤرخة  22كانون الأول/دي�سمرب  2000واخلا�صة بالوالية الق�ضائية
واالعرتاف بالأحكام ال�صادرة يف الق�ضايا املدنية والتجارية و�إنفاذها،
واتفاقية لوغانو امل� َّؤرخة  30ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2007وتنطبق الئحة
املجل�س رقم  2001/44امل� َّؤرخة  22كانون الأول/دي�سمرب  2000كلما
مقره
كان امل َّدعى عليهًّ � ،أيا كانت جن�سيته ،مقيم ًا (املادة � )2أو يوجد ُّ
القانوين �أو �إدارته املركزية �أو مكان عمله الرئي�سي (املادة  )60يف دولة
ع�ضو يف االحتاد .وتوجد قاعدة مماثلة يف اتفاقية بروك�سل ل�سنة 1968
(املادتان  2و )53ويف اتفاقية لوغانو ل�سنة ( 1988املادتان  2و )53ول�سنة
( 2007املادتان  2و .)60وفيما يتع َّلق بال�صكني اجلديدين� ،أي الالئحة
امل� َّؤرخة  2كانون الأول/دي�سمرب  2000واتفاقية لوغانو لعام  ،2007ال
()16
ت�ؤ ِّدي املادة  57من اتفاقية البيع �سوى دور ثانوي.
 -12وت�سمح املادة ( 1-5ب) من اتفاقية بروك�سل لعام  1968للم َّد ِعي ب�أن
يرفع دعوى على امل َّد َعى عليه" ،يف امل�سائل املتعلِّقة بعقد ،يف حماكم مكان
�أداء االلتزام املعني" .ويظهر نف�س هذا احلكم يف اتفاقية لوغانو امل� َّؤرخة
� 16أيلول�/سبتمرب ( 1988املادة ( 1-5ب)) .ونتيجة انطباق املادة 1-5
(ب) من اتفاقية بروك�سل واتفاقيتي لوغانو واملادة  57من اتفاقية البيع،
كلها معاً ،هي �أنه ،يف حالة البيع الدويل الذي حتكمه اتفاقية فيينا ،ميكن
قانونيا لل�سعي �إىل احل�صول على دفع الثمن من
إجراء
للبائع �أن ي َّتخذ � ً
ًّ
املق�صر برفع دعوى على ذلك امل�شرتي �أمام حمكمة مكان دفع
امل�شرتي ِّ
الثمن بد ًال من رفعها �أمام حمكمة مكان �إقامة امل�شرتي (املادة  2من
اتفاقيتي بروك�سل ولوغانو) .وقد �أزالت حمكمة عدل اجلماعة الأوروبية
مربرة ب�ش�أن انطباق املادة  57من اتفاقية البيع فيما يتع َّلق
� َّأي �شكوك َّ
بتنفيذ املادة  1-5من اتفاقية بروك�سل .والواقع �أنها قالت � َّإن مكان �أداء
التزام دفع الثمن "يجب �أن يح َّدد وفق ًا للقانون املو�ضوعي املنطبق على
االلتزام املعني مبوجب قواعد تنازع القوانني للمحكمة املعنية ،حتى �إذا
كانت تلك القواعد ت�شري �إىل تطبيق �أحكام على العقد مثل �أحكام القانون
املوحد للبيع الدويل للب�ضائع ،املرفقة باتفاقية الهاي امل� َّؤرخة  1متوز/
َّ
()17
املوحد للبيع الدويل للب�ضائع
تقرر ب�ش�أن القانون َّ
يوليه  ."1964وما َّ
ينطبق �أي�ضاً ،لل�سبب نف�سه ،فيما يتع َّلق باتفاقية فيينا ،التي ح َّلت حم َّل
تطبق املادة 57
املوحد للبيع الدويل للب�ضائع .وهناك قرارات ِّ
القانون َّ
()18
من اتفاقية البيع فيما يتع َّلق بتنفيذ املادة  1-5من اتفاقية بروك�سل
()19
واتفاقية لوغانو.
 -13ويف � 1آذار/مار�س  ،2002يف بلدان االحتاد الأوروبي ،دخلت
حيز النفاذ الئحة املجل�س الأوروبي رقم  2001/44امل� َّؤرخة  22كانون
ِّ
الأول/دي�سمرب  2000واخلا�صة بالوالية الق�ضائية واالعرتاف بالأحكام

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

ال�صادرة يف الق�ضايا املدنية والتجارية و�إنفاذها )20(،فح َّلت حم َّل اتفاقية
بروك�سل )21(.وبالن�سبة �إىل تلك البلدان الأوروبية� ،ستتو َّقف املادة 57
من اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع عن �أداء
الدور الذي كانت ت�ؤ ِّديه �سابق ًا يف حتديد االخت�صا�ص الق�ضائي .والواقع
الن�ص اجلديد ين ِّقح الأحكام املتعلِّقة بالوالية الق�ضائية اخلا�صة يف
� َّأن َّ
امل�سائل التعاقدية .ورغم االحتفاظ بالقاعدة الأ�سا�سية التي مبوجبها
"جتوز �إقامة دعوى على �شخ�ص مقيم يف دولة ع�ضو ... :يف امل�سائل
املتعلِّقة بعقد ،يف حماكم مكان �أداء االلتزام املعني" (املادة �( 1-5أ))،
تن�ص الالئحة على مكان الأداء لنوعني من العقود  -وهما عقود بيع
ُّ
الب�ضائع وعقود تقدمي اخلدمات  -ما مل ي َّتفق الطرفان على خالف ذلك،
(املادة ( 1-5ب)) .ففيما يتع َّلق ببيع الب�ضائع ،يكون املكان املعني
هو "املكان املوجود يف دولة ع�ضو ُ�سلِّمت فيها الب�ضائع� ،أو كان ينبغي
حتدد الالئحة مكان ت�سليم
�أن ُت�س َّلم ،مبوجب العقد" .وتبع ًا لذلك ِّ
الب�ضائع باعتباره عامل و�صل ينطبق على كل املطالبات املتعلِّقة بعقد
()22
بيع ب�ضائع ،ولي�س فقط املطالبات القائمة على االلتزام بالت�سليم.
وتتيح هذه القاعدة جتميع الدعاوى املتعلِّقة بعقد البيع �أمام حمكمة مكان
الت�سليمًّ � ،أيا كانت االلتزامات مو�ضوع البحث .ومن َّثم ف� َّإن � َّأي مطالبة
بدفع الثمن يجب ،مبقت�ضى احلكم املتعلِّق بالوالية اخلا�صة الوارد يف
املادة ( 1-5ب)� ،أن ترفع �أمام حمكمة مكان ت�سليم الب�ضائع )23(.وكل
()25
من مفهوم "مكان بيع الب�ضائع"( )24ومفهوم "مكان ت�سليم الب�ضائع"
مفهوم قائم بذاته ،ويتعينَّ تعريفهما وفق ًا ملن�ش�أ الالئحة املذكورة
وغاياتها وخطتها )26(.وقد َّمت توفيق اتفاقية لوغانو امل� َّؤرخة  30ت�شرين
الأول�/أكتوبر  2007مع الالئحة رقم  2001/44يف هذا املجال وغريه
من املجاالت .ومن َّثم ف� َّإن املادة  1-5من اتفاقية لوغانو اجلديدة
مماثلة من جميع اجلوانب للمادة  1-5من الالئحة رقم .2001/44
و�سواء فيما يتع َّلق بالالئحة رقم � 2001/44أو باتفاقية لوغانو اجلديدة،
ال تزال املادة  57من اتفاقية البيع ت�ؤ ِّدي دورها التقليدي عندما
ال يكون مكان الت�سليم يف دولة ع�ضو .ويف تلك احلالة ،تنطبق القاعدة
الأ�سا�سية (املادة �( 1-5أ)) ،وحتتفظ املادة  57من اتفاقية البيع بكل
�أهميتها �إذا رفع البائع دعوى على امل�شرتي لدفع الثمن فيما يتع َّلق بعقد
بيع حتكمه اتفاقية فيينا .وباملثل ،تكون للطرفني حرية اخلروج عن
املادة ( 1-5ب) من الئحة املجل�س ،ويف هذه احلالة ت�ستعيد املادة  57من
اتفاقيةالبيعدورهاالتقليدييفحتديداملحكمةالتيلهاوالية�سماعدعوىعدم
()27
دفع الثمن.
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تطبيق املادة  )1( 57على
مبالغ مالية غري الثمن
 -14تن�ش�أ يف هذا ال�صدد م�س�ألة ما �إذا كانت املادة  )1( 57تنطبق
�أي�ض ًا لتحديد مكان دفع التزامات مالية غري الثمن .وقد ووجهت ع َّدة
حماكم بهذه ال�صعوبة فيما يت�صل باملطالبات بالتعوي�ض عن الأ�ضرار
واملطالبات بر ِّد كل الثمن �أو جزء منه �أو دفع مكاف�أة وعد بها البائع.
 -15وقد حكمت ع َّدة قرارات ب�ش�أن مكان �أداء االلتزام بدفع التعوي�ض
حتدد املحكمة التي لديها
عن الأ�ضرار ،عقب الإخالل بالعقد ،لكي ِّ
الوالية .ولذلك يتج َّنب م َّتخذو القرارات اللجوء �إىل القوانني الوطنية
ويطبقون قواعد اتفاقية فيينا .وقد اع ُتمد يف ال�سوابق الق�ضائية
ِّ
تف�سريان .فاختارت بع�ض القرارات ،فيما يتع َّلق باملطالبات بالتعوي�ض
عن الأ�ضرار ،مكان عمل الدائن ،كقاعدة عامة م�ستنتجة من القاعدة
التي مبوجبها ُيدفع الثمن عادة يف مكان عمل البائع (املادة )1( 57
(�أ)) ،الذي هو الطرف الذي يح ُّق له تل ِّقي ثمن البيع )28(.وذهبت قرارات
�أخرى �إىل � َّأن مكان �أداء املطالبات بالتعوي�ض عن الأ�ضرار ينبغي �أن يكون
مكان �أداء االلتزام التعاقدي الذي �أُخ َّل به )29(.وميكن ربط هذا االجتاه
الثاين يف التعليل الق�ضائي بالنهج الذي اعتمدته حمكمة عدل اجلماعة
الأوروبية والذي يق�ضي ،فيما يت�صل باملادة  1-5من اتفاقية بروك�سل ،ب� َّأن
مكان الأداء فيما يتع َّلق باملطالبة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار هو مكان �أداء
االلتزام الذي ي َّدعي الإخالل به الطرف الذي ي�سعى �إىل احل�صول على
()30
التعوي�ض.
 -16وتن�ش�أ �صعوبات م�شابهة فيما يتع َّلق بتحديد مكان �أداء االلتزام بر ِّد
الثمن عقب ف�سخ العقد ب�سبب الإخالل به �أو عقب �إنهاء العقد باتفاق
الطرفني املتعاقدين� ،أو مكان ر ِّد مبلغ زائد دفعه امل�شرتي .ون�ش�أت هذه
ال�صعوبات �أي�ض ًا فيما يت�صل بتنفيذ اتفاقية بروك�سل .وت�شري بع�ض
القرارات �إىل القانون الوطني الذي يحكم العقد )31(.وتع ِّول قرارات
فتحدد مكان الأداء مبقت�ضى مبد�أ عام يف االتفاقية،
�أخرى على االتفاقية ِّ
()32
يتعينَّ مبوجبه ر ُّد الثمن يف مكان عمل الدائن.
 -17ورئي �أي�ضاً ،فيما يت�صل بالوعد مبكاف�أة الذي قطعته �شركة بيع
بالربيد مل�شرتي ب�ضائعَّ � ،أن مكان �أداء ذلك الوعد هو مكان عمل الدائن
—�أي يف هذه احلالة ،امل�شرتي ،تطبيق ًا بالقيا�س للمادة �( )1( 57أ) من
()33
اتفاقية البيع.
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متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ املحكمة املحلية يف غوتنغني� ،أملانيا� ٢٠ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠١٧حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٥ ،أيار/
مايو  ،١٥٥ ،٢٠٠٣ ،Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht ،]٢٠٠٢متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوان ،www.law.kuleuven.be :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،٦٦٤ ،٢٠٠٣-٢٠٠٢ ،Rechtskundig Weekblad ،٢٠٠٢متاحة بالهولندية
ملخ�ص بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ حمكمة النق�ض ،الغرفة املدنية الأوىل ،فرن�سا ٢٦ ،حزيران/يونيه ،٢٠٠١ ،Recueil Dalloz ،٢٠٠١
مع َّ
 ،٢٥٩٣متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-france.org :؛ املحكمة املحلية يف فلين�سبورغ� ،أملانيا ١٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg-online.ch؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٩حمكمة النق�ض� ،Sezioni Unite ،إيطاليا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ٢٣٣٣ ،٢٠٠٠ ،Giustizia civile ،]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة ترير� ،أملانيا٧ ،
رقم [ ٣٤٣حمكمة منطقة دارم�شتات� ،أملانيا� ٩ ،أيار/مايو ( ٣٠-٢٧ ،٢٠٠١ ،Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٠انظر َّ
كانون الأول/دي�سمرب  ،٣٥ ،٢٠٠١ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٠خال�صة متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ املحكمة التجارية يف �شارلريوا ،بلجيكا،
 ٢٠ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٠متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ حمكمة منطقة ميمينغني� ،أملانيا� ١٣ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٠متاحة بالأملانية يف
الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا،
� 28شباط/فرباير  ،٦٥ ،٢٠٠١ ،Internationales Handelsrecht ،2000متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦١حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف براون�شفايغ� ،أملانيا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ٤ ،٢٠٠٠ ،Internationales Handelsrecht ،]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٧حمكمة منطقة فلين�سبورغ،
�أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س  ،٢٠٢ ،٢٠٠١ ،Internationales Handelsrecht ،]١٩٩٩متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٥حمكمة النق�ض� ،Sezioni Unite ،إيطاليا� ١ ،شباط/فرباير ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٢٠حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا ٧ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٠ ،Actualidad Civil ،]١٩٩٩الرقم ( ٨٧ ،٥انظر َّ
يف �سيلي� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٤٥٦ ،١٩٩٩ ،Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts ،]١٩٩٨متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
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www.globalsaleslaw.org؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٨متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ق�ضية
الن�ص
كالوت رقم [ ٢٢٣حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]١٩٩٧متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg-france.org :انظر َّ
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه  ،٢٢٩٥ ،١٩٩٧ ،Der Betriebsberater ،]١٩٩٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت
على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
�أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٥١٣ ،١٩٩٨ ،Versicherungsrecht ،]١٩٩٧متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة �أم�سرتدام ،هولندا ٢٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،١٩٩٧
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :انظر َّ
 ،١٩٩٨الرقم  ،٢٢٠متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Østre Landsret[ ١٦٢الدامنرك ٢٢ ،كانون الثاين/يناير ،]١٩٩٦
)616 ØLK ،١٩٩٦ Ugeskrift for Retsvæsen (UfR؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٥حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر Revue critique de droit ،]١٩٩٦
 ،٧٥٦ ،١٩٩٧ ،international privéمتاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-france.org :؛ املحكمة املحلية يف �سيغني� ،أملانيا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٥متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،١٩٩٦ ،Nederlands International Privaatrecht ،١٩٩٥
الرقم  ،١١٨متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب ،]١٩٩٥
١٠٣٥ ،١٩٩٦ ،Recht der Internationalen Wirtschaft؛ حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،١٩٩٦ ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،١٩٩٥
ملخ�ص متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٢٨ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٥متاحة بالأملانية يف
الرقم َّ ،٢٧٩
الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٣حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ٢٩ ،آذار/مار�س ،١٩٩٥ ،Journal du droit international ،]١٩٩٥
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة ميدلبورغ ،هولندا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير Nederlands ،١٩٩٥
 ،٩٦٤متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg-france.org :انظر َّ
 ،١٩٩٦ ،International Privaatrechtالرقم  ،١٢٧متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٧ ،كانون الثاين/
يناير  ،١٩٩٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر Nederlands International ،١٩٩٤
 ،١٩٩٥ ،Privaatrechtالرقم  ،٢٦١متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٦حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ١٠ ،ت�شرين
الن�ص
الثاين/نوفمرب  ،Juris-Classeur Périodique ،]١٩٩٣طبعة عامة ،II ،١٩٩٤ ،الرقم  ،٢٢٣١٤متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg-france.org :انظر َّ
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا ١٦ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٣متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-france.org :؛
 ،Sø- og Handelsrettenالدامنرك ١ ،متوز/يوليه  ،٩٢٣-٩٢٠ ،A ،١٩٩٢ ،Ugeskrift for Retsvaesen ،١٩٩٢متاحة بالدامنركية يف الإنرتنت على العنوان. www.unilex.info :
()19املحكمة العليا يف كانتون برين� ،سوي�سرا� ١٩ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٨متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو،
�سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٨متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو �سوي�سرا ١٩ ،حزيران/يونيه ،2007
متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
دو�سلدورف �أملانيا ٢٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٦حمكمة كانتون نيدفالدين� ،سوي�سرا� ٢٣ ،أيار/
مايو ٢٥٣ ،٢٠٠٥ ،Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٥؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٢٩ ،ني�سان�/أبريل Revue suisse de droit international et ،٢٠٠٤
 ،١٢١ ،٢٠٠٥ ،européenمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة
العليا ،النم�سا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٣٠٥ ،٢٠٠٤ ،Österreichische Juristen-Zeitung ،٢٠٠٣متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.ris.bka.gv.at :؛ املحكمة
التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،١٠٧ ،٢٠٠٤ ،Revue suisse de droit international et européen ،٢٠٠٣متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٢املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٥ ،ت�شرين
الثاين/نوفمرب ١٦٠ ،٢٠٠٣ ،Internationales Handelsrecht ،١٠٣ ،٢٠٠٣ ،Revue suisse de droit international et européen ،]٢٠٠٢؛ حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا،
 ٢٦ني�سان�/أبريل � ،٢٠٠٢ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٢ص  ،٧٢متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو� ،إيطاليا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير ،٢٠٠١ ،Rivista di diritto internazionale privato e processuale ،٢٠٠١
 ،١٠٠٨متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٢٥املحكمة
التجارية يف زيوريخ� ،سوي�سرا ٨ ،ني�سان�/أبريل ٤٥ ،٢٠٠١ ،Internationales Handelsrecht ،١١٣ ،٢٠٠٠ ،Revue suisse de droit international et européen ،]١٩٩٩؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٢٢١املحكمة املدنية يف مدينة بازل� ،سوي�سرا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب Internationales ،١٩٠ ،١٩٩٩ ،Revue suisse de droit international et européen ،]١٩٩٧
١١ ،١٩٩٩ ،Handelsrechtt؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٨ ،كانون الثاين/يناير Amtliche Sammlung der Entscheidungen des Sch� ،]١٩٩٦
) ، weizerischen Bundesgerichts (BGEال�سنة  ،١٢٢املج َّلد الثالث.٤٣ ،
()20اجلريدة الر�سمية للجماعة الأوروبية ( )Official Journal of the European Community L 12امل� َّؤرخة  ١٦كانون الثاين/يناير .١ ،٢٠٠١
()21تنطبق الالئحة على الإجراءات القانونية التي ُت�سته ُّل بعد � 1آذار/مار�س ( 2002املادة  ،)66ويف البداية كانت الالئحة غري منطبقة على الدامنرك .وقد �أ�صبحت
منطبقة على الدامنرك منذ  1متوز/يوليه  ،2007وهو تاريخ بدء �سريان االتفاق بني اجلماعة الأوروبية ومملكة الدامنرك ب�ش�أن الوالية الق�ضائية واالعرتاف بالأحكام الق�ضائية
يف امل�سائل املدنية والتجارية و�إنفاذها ( Official Journal of the European Union L 299امل� َّؤرخة  16ت�شرين الثاين/نوفمرب 62 ،2005؛ انظر �أي�ض ًا املعلومات عن تاريخ بدء
�سريان االتفاق بني اجلماعة الأوروبية ومملكة الدامنرك ب�ش�أن الوالية الق�ضائية واالعرتاف بالأحكام الق�ضائية يف امل�سائل املدنية والتجارية و�إنفاذها Official Journal of the
 European Union L 94بتاريخ  4ني�سان�/أبريل .)70 ،2007
()22حمكمة العدل التابعة للجماعة الأوروبية ،االحتاد الأوروبي� 3 ،أيار/مايو ( 2007الق�ضية رقم Report of Cases before the Court of Justice and the ،(C-386/05
) ،Court of First Instance، 2007، I-03699 (Color Drackمتاحة يف الإنرتنت على العنوان["( www.eur-lex.europa.eu :يف ق�ضية تتعلق] بع َّدة �أماكن للت�سليم داخل دولة
ع�ضو واحدة ،...تكون املحكمة التي لديها االخت�صا�ص ل�سماع كل املطالبات امل�ستندة �إىل عقد بيع الب�ضائع هي حمكمة مكان الت�سليم الرئي�سي ،الذي يجب حتديده على �أ�سا�س
املعايري االقت�صادية .ويف غياب عوامل حتديد لإثبات مكان الت�سليم الرئي�سي ،يجوز للم َّدعي �أن يرفع ق�ضية على امل َّدعى عليه يف حمكمة مكان الت�سليم الذي يختاره").
()23انظر املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،٢٠١٠متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ،Polymeles Protodikio Athinon
اليونان ،٨٣١ ،٢٠٠٩ ،Dikeo Epihiriseon ke Eterion ،٢٠٠٩ ،خال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،النم�سا،
 ٣ني�سان�/أبريل  ،٢٥٩ ،٢٠٠٨ ،Zivilrecht aktuell ،٢٠٠٨متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.ris.bka.gv.at :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛  ،Monomeles Protodikio Thessalonikisاليونان ،١٤٦ ،٢٠٠٨ ،Hronika Idiotikou Dikeou ،٢٠٠٨ ،متاحة باليونانية والإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٢١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٨٦ ،٢٠٠٦ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٥متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.justiz.nrw.de :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا،
 ٦كانون الأول/دي�سمرب  ،٨٤ ،٢٠٠٦ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٥متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.justiz.nrw.de :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،النم�سا� ٨ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٢٨ ،٢٠٠٥ ،Entscheidungen des OGH in Zivilsachen ،٢٠٠٥متاحة بالأملانية يف
الإنرتنت على العنوانwww.ris.bka.gv.at :؛ حمكمة روفرييتو� ،إيطاليا� ٢٨ ،آب�/أغ�سط�س ،١٦٢ ،٢٠٠٥ ،Rivista di diritto internazionale privato e processuale ،٢٠٠٤
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متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا،
� ٢٣آذار/مار�س  ،١٤٣ ،٢٠٠٥ ،Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts ،٢٠٠٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان. www.globalsaleslaw.org :
()24
�سيارة) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
حمكمة العدل يف االحتاد الأوروبي ،االحتاد الأوروبي� 25 ،شباط/فرباير ( 2010الق�ضية رقم ( (C-381/08زينة َّ
 ،www.eur-lex.europa.euالفقرة  33وما يليها( .يف هذا احلكم ،اعتمدت املحكمة ،يف جملة �أمور ،على املادة  )1( 3من اتفاقية البيع واملادة  )2( 6من اتفاقية مدة التقادم
يف البيع الدويل للب�ضائع)؛ حمكمة العدل التابعة للجماعة الأوروبية ،االحتاد الأوروبي� 3 ،أيار/مايو ( 2007الق�ضية رقم Report of Cases before the Court of ،)05/C-380
 ،I-3699 (Color Drack) ،2007 ،Justice and the Court of First Instanceالفقرة  ،18متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.eur-lex.europa.eu :
()25
�سيارة) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
حمكمة العدل التابعة لالحتاد الأوروبي ،االحتاد الأوروبي� 25 ،شباط/فرباير ( 2010الق�ضية رقم ( (C-381/08زينة َّ
( www.eur-lex.europa.euب�ش�أن مكان ت�سليم يتع َّلق ببيع ينطوي على نقل ب�ضائع ،ر�أت املحكمة �أنه ،يف غياب حكم تعاقدي ،يكون مكان الت�سليم هو مكان النقل املادي للب�ضائع،
الت�صرف الفعلية يف الب�ضائع� ،أو كان ينبغي �أن يح�صل عليها ،دون �أن ت�ضطر �إىل الإ�شارة �إىل القانون املو�ضوعي املنطبق على
الذي ح�صل امل�شرتي نتيجة له على حرية
ُّ
العقد)؛ انظر �أي�ض ًا املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،٢٠١٠متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg-online.ch :ي�ستن�سخ احلكم ا�ستنتاجات حمكمة
العدل التابعة لالحتاد الأوروبي امل� َّؤرخة � 25شباط/فرباير )2010؛ حمكمة النق�ض العليا� ،إيطاليا ٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٩متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان:
( www.unilex.infoمكان الت�سليم هو مكان املق�صد النهائي للب�ضائع)؛ املحكمة العليا ،النم�سا ٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٥٩ ،٢٠٠٨ ،Zivilrecht aktuell ،٢٠٠٨متاحة بالأملانية يف
الإنرتنت على العنوان ،www.ris.bka.gv.at :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :املعيار احلا�سم هو معيار املكان الذي َّمت فيه الأداء فعالً).
()26
�سيارة) ،الفقرة  33وما يليها ،متاحة يف الإنرتنت
حمكمة العدل التابعة لالحتاد الأوروبي ،االحتاد الأوروبي� 25 ،شباط/فرباير ( 2010رقم الق�ضية ( (C-381/08زينة َّ
على العنوانwww.eur-lex.europa.eu :؛ حمكمة العدل التابعة للجماعة الأوروبية ،االحتاد الأوروبي ٩ ،متوز/يوليه  2009الق�ضية رقم (C-204/08)، Report of Cases before
 ،I-6073 (Rehder) ،200٩ ،the Court of Justice and the Court of First Instanceالفقرة  30وما يليها ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.eur-lex.europa.eu :ب�ش�أن
مفهومي البيع وتقدمي اخلدمات)؛ حمكمة العدل التابعة للجماعة الأوروبية ،االحتاد الأوروبي� 3 ،أيار/مايو ( ٢٠٠٧الق�ضية رقم Report of Cases before the Court ،)C-386/05
 ،I-3699 (Color Drack) ،2007 ،of Justice and the Court of First Instanceالفقرة  ،18متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.eur-lex.europa.eu :
()27انظر املحكمة العليا ،النم�سا� ٨ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٢٨ ،٢٠٠٥ ،Entscheidungen des OGH in Zivilsachen ،٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.ris.bka.gv.at
()28انظر املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٩ ،آذار/مار�س ،١٥٦ ،٢٠٠٤ ،Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung (ZfRV) ،٢٠٠٤
متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :خال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حجة فرعية ب�ش�أن تنفيذ
املادة  1-5من اتفاقية بروك�سل)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٨٩حمكمة منطقة غي�سني� ،أملانيا ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب ( 276 ،٢٠٠٣ ،Internationales Handelsrecht ،]٢٠٠٢ب�ش�أن
تطبيق الئحة املجل�س الأوروبي رقم  2001/44امل� َّؤرخة  22كانون الأول/دي�سمرب  ،2000وبذلك جتاهلت نطاق املادة ( 1-5ب) من الالئحة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه ( 845 ،1993 ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]١٩٩٣ب�ش�أن تنفيذ املادة  29من مدونة الإجراءات املدنية
الأملانية).
()29املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٩ ،آذار/مار�س  ،١٥٦ ،٢٠٠٤ ،Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung (ZfRV) ،٢٠٠٤متاحة
(حجة رئي�سية ب�ش�أن تنفيذ املادة  1-5من اتفاقية بروك�سل)؛ حمكمة اال�ستئناف يف لييج ،بلجيكا 28 ،ني�سان�/أبريل
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانَّ www.globalsaleslaw.org :
 ،2003متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.law.kuleuven.be :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�ش�أن تنفيذ املادة 1-5
من اتفاقية بروك�سل)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براون�شفايغ� ،أملانيا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ٤ ،٢٠٠٠ ،Internationales Handelsrecht ،]١٩٩٩
(ب�ش�أن تنفيذ املادة  1-5من اتفاقية بروك�سل).
()30حمكمة العدل التابعة للجماعة الأوروبية ،االحتاد الأوروبي ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،١٩٧٦ ،(csaer C-14/76، Report of Cases before the Court of Justice( ١٩٧٦
. )De Bloos(١٤٩٧
()31ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢١املحكمة العليا ،النم�سا� ١٠ ،آذار/مار�س ( ١٦١ ،١٩٩٨ ،Österreichische Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،]١٩٩٨اتفاقية فيينا ال تنطبق
لتحديد مكان الأداء فيما يتع َّلق مبطالبة بر ِّد ثمن البيع بعد �إنهاء العقد باالتفاق)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٢حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير 1998
(ال ميكن ا�ستنتاج مبد�أ عام من االتفاقية ،ل َّأن املادة  )1( 57ميكن �أن تناظر ك ًّال من مبد�أ الدفع يف مكان �إقامة البائع ومبد�أ الدفع يف مكان �إقامة امل�شرتي).
()32املحكمة العليا ،النم�سا 2٩ ،حزيران/يونيه  ،٤٨ ،١٩٩٩ ،Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،١٩٩٩متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الفجوة يف اتفاقية فيما يتع َّلق ب�أداء التزامات الر ِّد ينبغي مل�ؤها بالرجوع �إىل
يج�سد مكان �أداء االلتزامات املتعلِّقة بالر ِّد مكان �أداء االلتزامات التعاقدية الرئي�سية"؛ وهذه العبارة عامة ،بينما كان االلتزام املعني،
مبد�أ عام يف االتفاقية ،وفق ًا له "ينبغي �أن ِّ
بعد �إنهاء العقد باالتفاق ،يتع َّلق بر ِّد الب�ضائع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٥حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر Revue critique de droit ،]١٩٩٦
يتم الدفع يف مكان �إقامة
الن�ص الكامل للقرار) (يف دعوى لر ِّد مبالغ زائدة تل َّقاها البائع ،قالت املحكمة �إنه يوجد مبد�أ عام مبوجبه " ُّ
( ٧٦٢ ،١٩٩٧ ،international privéانظر َّ
الدائن ،وهو مبد�أ ينبغي متديده لي�شمل العقود التجارية الدولية مبوجب املادة  6-1-6من مبادئ اليونيدروا").
()33املحكمة العليا ،النم�سا ١٨ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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املادة 58
(�  )1إذا مل َيكُن امل�شرتي ُملزَ م ًا بدفع الثمن يف وقت حم َّدد ،وجب عليه �أن يدفع الثمن عندما ي�ضع
ت�صرف امل�شرتي وفق ًا للعقد وهذه االتفاقية .ويجوز للبائع �أن يعتَرب
ُ
البائع الب�ضائ َع �أو امل�ستندات التي متثِّلها حتت ُّ
ال َّدف َع �شرط ًا لت�سليم الب�ضائع �أو امل�ستندات.
ت�ضمن العق ُد َ
الب�ضائع �أو امل�ستندات التي
نقل الب�ضائع جا َز للبائع �إر�سالها ب�شرط �أن ال ُت�س َّلم
ُ
(�  )2إذا َّ
متثِّلها �إىل امل�شرتي �إ َّال ُمقابل دفع الثمن.
تاح له الفر�ص ُة لفح�ص الب�ضائع ،ما مل يكن ذلك متعار�ض ًا
( )3ال ُيلزَ م امل�شرتي بدفع الثمن �إ َّال بعدَ �أن ُت َ
مع كيفية الت�سليم �أو ال َّدفع امل َّتفق عليها بني الطرفني.

مقدمة
ِّ
حتدد املادة  58الوقت الذي ُي�ستح ُّق فيه الثمن يف حالة عدم وجود
-1
ِّ
()1
حتدد املادة 58
ن�ص تعاقدي حم َّدد ب�ش�أن هذه امل�س�ألة .وحيث ِّ
� ِّأي ٍّ
حتدد �أي�ض ًا اللحظة التي
الدفع،
م�ستحق
الثمن
فيه
ي�صبح
الذي
الوقت
َّ
ِّ
يبد�أ عندها تراكم الفائدة ا�ستناد ًا �إىل �أحكام املادة  78من االتفاقية،
()2
كما لوحظ يف عدد من القرارات.

تزامن دفع الثمن وت�سليم الب�ضائع �أو امل�ستندات
(املادة ))1( 58
 -2ال ُتلزم االتفاقية البائع مبنح ائتمان �إىل امل�شرتي عند عدم وجود
� ِّأي اتفاق معينَّ حول هذا املو�ضوع .و ُتر�سي املادة  )1( 58قاعدة احتياطية
الت�صرف فيها)
تق�ضي بتزامن ت�سليم الب�ضائع (�أو امل�ستندات التي حتكم
ُّ
مع دفع الثمن )3(:وهي �أنه يجب على امل�شرتي دفع الثمن عندما ي�ضع
ت�صرفه
البائع الب�ضائع �أو امل�ستندات التي حتكم
الت�صرف فيها حتت ُّ
ُّ
(اجلملة الأوىل من املادة  .))1( 58وهذه القاعدة الرئي�سية م�شفوعة
حق فح�ص
بقاعدتني تكميليتني .ف�أو ًال متنح املادة  )3( 58امل�شرتي َّ
الب�ضائع قبل الدفع ،ما مل تكن �شروط الت�سليم �أو الدفع امل َّتفق عليها بني
احلق .وثانياً ،يجوز رف�ض ت�سليم الب�ضائع
الطرفني ال متنح امل�شرتي هذا َّ
الت�صرف فيها �إىل امل�شرتي �إذا مل يدفع الثمن يف
�أو امل�ستندات التي حتكم
ُّ
حتدده االتفاقية (املادة  ،)1( 58اجلملة الثانية ،واملادة 58
الوقت الذي ِّ
( .))2ومن َّثم يح ُّق للبائع �أن يحتفظ بالب�ضائع (�أو امل�ستندات التي حتكم
الت�صرف فيها) يف هذه الظروف.
ُّ
 -3وميكن �أن ين�ش�أ من �شروط العقد والأعراف التجارية والعادات
التي ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني (املادة  )4()9خروج عن قاعدة
التبادل املتزامن للب�ضائع والثمن ،وهذه القاعدة هي مبد�أ ال ينطبق،
وفق ًا للمادة � ،)1( 58إ َّال "�إذا مل يكن امل�شرتي ملزَ م ًا بدفع الثمن يف � ِّأي
()5
وقت حم َّدد" .وقد �ش َّددت ع َّدة حماكم على �أولوية حرية الطرفني.
ويلزم �أي�ض ًا �إيالء االعتبار ل ِّأي تعديالت للعقد يقوم بها الطرفان
()6
(املادة .)29

 -4وكما يتج َّلى يف ال�سوابق الق�ضائية ،يحدث يف كثري من الأحيان
�ضمنيا
�أن ي َّتفق طرفا عقد دويل م�شمول باالتفاقية اتفاق ًا �صريح ًا �أو
ًّ
على وقت دفع الثمن .وميكن �أن ت َّتخذ ال�شروط التعاقدية �أ�شكا ًال بالغة
تن�ص على دفع الثمن عند
ُّ
التنوع .وتبع ًا لذلك� ،أنفذت املحاكم �شروط ًا ُّ
()7
للت�سليم،
جاهزة
الب�ضائع
أن
�
ب
البائع
من
إخطار
�
توجيه
تن�ص على
أو
�
َّ
ُّ
� َّأن الثمن ي�صبح
م�ستحق الدفع عند ت�سلُّم الفاتورة(� )8أو يف غ�ضون
َّ
()10
()9
فرتة حم َّددة من �إ�صدار الفاتورة �أو تل ِّقيها� ،أو يف تاريخ معينَّ � ،أو
يف غ�ضون فرتة حم َّددة من ت�سليم الب�ضائع� )11(،أو من تل ِّقي امل�ستندات
()12
حد زمني ي�سبق �أخذ امل�شرتي الب�ضائع
امل�شار �إليها يف العقد� ،أو �ضمن ٍّ
يف عهدته� )13(،أو يف غ�ضون فرتة حم َّددة بعد ت�سليم الب�ضائع على منت
()14
ين�ص على دفع الثمن
ال�سفينة .و�أنفذت بع�ض القرارات �أي�ض ًا �شرط ًا ُّ
()15
يف غ�ضون فرتة حم َّددة من قبول امل�شرتي لت�أكيد طلب ب�ضائع مو�سمية
�أو يف غ�ضون فرتة حم َّددة من الدفع من جانب م�ش ٍرت فرعي )16(.وباملثل،
�أنفذ �أحد القرارات ،فيما يت�صل ببيع بر�سم الأمانة (consignment
� ،)saleشرط ًا جعل دفع ثمن الب�ضائع املودعة واملخزونة يف مكان منف�صل
مرهون ًا ب�سحب امل�شرتي تلك الب�ضائع من املخزون )17(.وميكن �أن يح َّدد
وقت الدفع يف كثري من احلاالت ا�ستناد ًا �إىل �شرط ب�ش�أن الدفع يرد يف
تن�ص على "الدفع نقد ًا عند الت�سليم"� )18(،أو
العقد ،مثل ال�شروط التي ُّ
"الدفع نقد ًا قبل الت�سليم"� ،أو "الدفع عند ا�ستالم الفاتورة"� ،أو "الدفع
تن�ص الإنكوترمز (ل�سنة  2000ول�سنة )2010
نقدا مقابل امل�ستندات" .وال ُّ
�إ َّال على �أنه "يجب �أن يدفع امل�شرتي ثمن الب�ضائع على النحو املن�صو�ص
حتدد مبا�شر ًة وقت دفع الثمن .وبتحديد
عليه يف عقد البيع" ،دون �أن ِّ
مكان ت�سليم الب�ضائع ،ميكن �أن ت�ؤثِّر الإنكوترمز رغم ذلك يف وقت
دفع الثمن )19(.وميكن �أي�ض ًا للأحكام التعاقدية املتعلِّقة بوقت ا�ستحقاق
تت�ضمن الدفع ب�أق�ساط ،بطرائق متباينة .ويف نزاع نظرت فيه
الدفع �أن َّ
ين�ص على دفع  30يف
العقد
كان
ال�سوي�سرية،
االحتادية
املحكمة العليا
ُّ
املائة عند طلب املن�ش�أة ال�صناعية ،و 30يف املائة عند بداية التجميع ،و30
يف املائة عند اكتمال الرتكيب ،على �أن ت�صبح الع�شرة يف املائة الأخرية
م�ستح َّقة الدفع بعد البداية الناجحة لت�شغيل املرفق )20(.والحظت املحكمة
املج�سد يف املادة 58
� َّأن الطرفني خرجا بذلك عن مبد�أ الأداء املتزامن َّ
ً
من اتفاقية البيع .ورئي باملثل � َّأن البائع الذي منح امل�شرتي ائتمانا ال
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

ميكنه �أن يع ِّول على مبد�أ تزامن الأداء الوارد يف املادة  58من اتفاقية
()21
قررا
البيع .كما � َّأن الطرفني يخرجان عن مبد�أ الأداء املتزامن �إذا َّ
ت�أجيل تاريخ الدفع ب�أن ير ِّتبا ،بعد ت�سليم الب�ضائع ،لل�سداد بوا�سطة
()22
كمبيالة.
 -5ويتو َّقف مكان ت�سليم الب�ضائع �أو امل�ستندات على القواعد الواردة
يف االتفاقية .وتعرتف املادة  31ب�أولوية حرية الطرفني ،التي كثري ًا ما يعبرَّ
عنها ،يف املمار�سات التعاقدية ،بالإ�شارة �إىل امل�صطلحات التجارية ،مثل
م�ستحق
الإنكوترمز .وبالن�سبة لبيع الب�ضائع يف مكان معينَّ  ،ي�صبح الثمن
َّ
ت�صرف امل�شرتي يف املكان الذي ا َّتفق
الدفع عندما تكون الب�ضائع حتت ُّ
عليه الطرفان (املادة � )31أو ،بغري ذلك ،يف مكان ُ�صنع الب�ضائع �أو
�إنتاجها (املادة ( 31ب)) �أو يف مكان عمل البائع (املادة ( 31ج)) .و�إذا
كان على البائع ت�سليم الب�ضائع يف مكان عمل امل�شرتي �أو يف � ِّأي مكان
م�ستحق الدفع عندما تو�ضع الب�ضائع
�آخر (املادة  ،)31ي�صبح الثمن
َّ
ت�صرف امل�شرتي يف ذلك املكان )23(.و�إذا كان البيع ي�شتمل على نقل
حتت ُّ
الب�ضائع ،يفي البائع بالتزامه بالت�سليم بت�سليم الب�ضائع �إىل �أول ناقل
لإر�سالها �إىل امل�شرتي (املادة �( 31أ)) .ووفق ًا للقاعدة العامة الواردة
يف املادة  ،)1( 58لي�س امل�شرتي ملزَ م ًا بدفع ثمن الب�ضائع حتى ي�ضعها
ت�صرفه الناقل الأخري .ومن َّثم ففي غياب حكم تعاقدي معينَّ بهذا
حتت ُّ
ال�ش�أن ال يح ُّق للبائع �أن يجعل ت�سليم الب�ضائع �إىل الناقل الأول م�شروط ًا
بدفع امل�شرتي الثمن مق َّدماً .و�إذا كان على امل�شرتي �أن يت�س َّلم الب�ضائع
يف مكان عمل البائع �أو مكان حم َّدد �آخر (املادة ( 31ب) و(ج)) ،رئي
� َّأن الدفع ال ي�صبح م�ستح ًّقا �سوى بعد فرتة زمنية معقولة من �إعداد
الب�ضائع لت�سلُّمها (حتديدها� ،إلخ) و�إخطار امل�شرتي وفق ًا لذلك .ذلك
�أنه يلزم �أن يمُ نح امل�شرتي وقت ًا معقو ًال لت�سلُّم الب�ضائع وفح�صها على
()24
نحو �سطحي.

الت�صرف يف الب�ضائع
الوثائق التي يخ�ضع لها
ُّ
(الفقرتان ( )1و( )2من املادة )58
 -6ال تفر�ض املادة  )1( 58على امل�شرتي التزام الدفع �إ َّال عندما ي�ضع
البائع "الب�ضائع �أو امل�ستندات التي متثِّلها" (�أي امل�ستندات التي يخ�ضع لها
ت�صرف امل�شرتي .وبذلك ي�ضع هذا احلكم،
الت�صرف يف الب�ضائع) حتت(ُّ )25
ُّ
مثله مثل املادة  ،)2( 58ت�سليم الب�ضائع وت�سليم امل�ستندات التي
()26
متثِّلها يف نف�س امل�ستوى .وتتم َّثل ال�صعوبة ،يف غياب � ِّأي ن�ص تعاقدي،
يف حتديد املق�صود بعبارة "امل�ستندات التي متثِّلها" .ويذهب الر�أي ال�سائد
�إىل � َّأن هذا املفهوم �أ�ضيق من املفهوم الوارد يف املادة  ،34الذي ي�شري �إىل
االلتزام بت�سليم "امل�ستندات املتعلِّقة بالب�ضائع" )27(.وقد رئي � َّأن �شهادات
املن�ش�أ والنوعية )28(،وكذلك الوثائق اجلمركية )29(،ال ت�شكِّل وثائق يخ�ضع
الت�صرف يف الب�ضائع باملعنى املق�صود يف املادة  ،)1( 58و� َّأن عدم
لها
ُّ
يربر رف�ض امل�شرتي دفع الثمن.
أن
�
لذلك
ميكن
ال
ت�سليمها
ِّ

ح ُّق االحتفاظ بالب�ضائع (الفقرتان ( )1و()2
من املادة )58
"يجوز للبائع �أن يعتَرب ال َّدف َع �شرط ًا لت�سليم الب�ضائع �أو امل�ستندات"

-7
(املادة  ،)1( 58اجلملة الثانية) ،ما مل ي َّتفق الطرفان على غري ذلك.
احلق يف االحتفاظ بالب�ضائع �إىل �أن يدفع
وبعبارة �أخرى ف� َّإن للبائع َّ

			

يتم االتفاق على غري ذلك .ومع ذلكُ ،ي�شرتط
امل�شرتي ثمنها ،مامل َّ
احلق �أن مينح امل�شرتي فر�صة
هذا
ميار�س
أن
يقرر �
َّ
على البائع الذي ِّ
()30
لفح�ص الب�ضائع (املادة  .))3( 58وللم�شرتي ح ٌّق مناظر يف رف�ض
الت�صرف
دفع الثمن حتى ي�ضع البائع الب�ضائع �أو امل�ستندات التي حتكم
ُّ
احلق يف فح�صها ،ما مل ي َّتفق
ت�صرف امل�شرتي ومينح امل�شرتي َّ
فيها حتت ُّ
()31
الطرفان على غري ذلك.
احلق
وتقرر املادة � )2( 58أي�ض ًا � َّأن للبائع َّ
ِّ
يف االحتفاظ بالب�ضائع يف حالة البيع الذي ي�شتمل على نقل الب�ضائع
باملعنى املق�صود يف املادة �( 31أ) :فيجوز للبائع �أن ير�سل الب�ضائع
الت�صرف فيها
ب�شروط تق�ضي بعدم ت�سليم الب�ضائع �أو الوثائق التي حتكم
ُّ
حق البائع يف االحتفاظ
للم�شرتي �إ َّال مقابل دفع الثمن .ويرت َّتب على تنفيذ ِّ
بالب�ضائع �أن يتعاون الناقل .ويف هذه احلالة �أي�ضاًُ ،ي�شرتط على البائع
احلق �أن مينح امل�شرتي فر�صة لفح�ص الب�ضائع
يقرر ممار�سة هذا َّ
الذي ِّ
()32
(املادة .))3( 58

ح ُّق امل�شرتي يف فح�ص الب�ضائع
م�سبق ًا (املادة ))3( 58
 -8وفق ًا للمادة  ،)3( 58لي�س امل�شرتي ملزَ ماً ،من حيث املبد�أ ،بدفع
الثمن �إىل �أن تتاح له الفر�صة لفح�ص الب�ضائع .وميكن �أن ُي�ستبعد احل ُّق
بن�ص تعاقدي بهذا ال�ش�أن �أو ب�إجراءات
يف الفح�ص امل�سبق للب�ضائع ٍّ
تن�ص على
التي
ال�شروط
مثل
الفح�ص،
ت�سليم �أو دفع غري متوافقة مع هذا
ُّ
"الدفع مقابل ت�سليم امل�ستندات" �أو "الدفع مقابل تقدمي ق�سيمة الت�سليم".
ويقت�صر ح ُّق امل�شرتي على فح�ص ق�صري و�سطحي للب�ضائع ،على غري
()33
املقرر يف املادة .38
االلتزام َّ
تن�ص املادة  )3( 58على � ِّأي �شيء ب�ش�أن ما �إذا كان يح ُّق للم�شرتي
 -9وال ُّ
�أن يعلِّق دفع الثمن �إذا ك�شف الفح�ص � َّأن الب�ضائع غري مطابقة ل�شروط
العقد .وميكن �أن تن�ش�أ م�س�ألة تعليق دفع الثمن من جانب امل�شرتي �أي�ض ًا
يوجه فيها �إخطار بعدم املطابقة وفق ًا للمادة
يف وقت الحق ،يف احلالة التي َّ
م�ستحق الدفع .وقد حكمت
 39بينما يكون الثمن كله �أو جزء منه ما زال
َّ
املحكمة العليا يف النم�سا ب�أنه يح ُّق للم�شرتي تعليق دفع الثمن ،كمبد�أ عام
باملعنى املق�صود يف املادة  )2( 7من االتفاقية )34(.والحظت املحكمة ،يف
جملة �أمورَّ � ،أن االتفاقية قائمة على مبد�أ الأداء املتزامن ،املع َرب عنه يف
احلق يف فح�ص الب�ضائع ،الذي
املادتني  71و )3( 58من االتفاقية ،و� َّأن َّ
تعرتف به املادة � ،)3( 58سيكون بال معنى �إذا كان امل�شرتي ملزَ م ًا بدفع
الثمن فور ًا يف ق�ضية ا�ستطاع فيها امل�شرتي �أن يثبت عدم املطابقة وطلب
توفري ب�ضائع بديلة �أو �إ�صالح الب�ضائع امل�س َّلمة .وخل�صت املحكمة العليا
الأملانية �إىل � َّأن العالقة التبادلية بني الت�سليم والدفع تتيح للم�شرتي �أن
يثري دفاع � َّأن البائع مل ي�ستوف جميع واجباته التعاقدية حتى �إذا ا َّتفق
الطرفان على �شرط ب�ش�أن اختيار املحكمة مفاده �أنه يتعينَّ �أن ُترفع جميع
املطالبات يف مكان امل َّدعى عليه املعني )35(.ويف ق�ضية حم َّددة ،رفع البائع
ال�صيني لأنابيب الأ�شعة ال�سينية دعوى �ضد امل�شرتي الأملاين يف �أملانيا
و�أعلن امل�شرتي معاو�ضة مطالبات التعوي�ض ب�سبب العيوب املوجودة يف
الأنابيب و�أثار الدفاع املتعلِّق بعدم الوفاء بالعقد .وبينما ا�ستبعد ال�شرط
املتعلِّق باختيار املحكمة معاو�ضة مطالبات التعوي�ض (يجب تقدميها �أمام
املحكمة املوجودة يف ال�صني) ،قبلت املحكمة العليا الدفاع القائم على
عدم الوفاء بالعقد لأنه خالف ًا لذلك �سوف ُيرتك م�شرتي الب�ضائع املعيبة
دون � ِّأي حماية .ور�أت املحكمة � َّأن ذلك لي�س الق�صد من ال�شرط املتعلِّق
()36
باختيار املحكمة.
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 ،106 ،200٤4متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ� ،أملانيا 15 ،متوز/يوليه Internationales Handel� ،2003
 ،22٩ ،2003 ،srechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
منطقة في�شتاخ� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل  ،429 ،2002 ،Das juristische Büro ،2002متاحة بالأملانية والإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
منطقة برلني� ،أملانيا� 25 ،أيار/مايو  ،١٩٩٩متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ 228حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا 27 ،متوز/يوليه 23 ،١٩٩٩ ،Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،]1995؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم 79
كالوت رقم [ 123املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 8 ،آذار/مار�س ( 20٩٩ ،1995 ،Neue Juristische Wochenschrift ،]1995انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا 18 ،كانون الثاين/يناير ( 1013 ،١٩٩٤ ،Neue Juristische Wochenschrift ،]١٩٩٤انظر َّ
الن�ص
ق�ضية كالوت رقم [ ١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا 13 ،حزيران/يونيه ( 3102 ،١٩٩١ ،Neue Juristische Wochenschrift ،]١٩٩١انظر َّ
الكامل للقرار).
()3ق�ضية كالوت رقم [ 933املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 20 ،كانون الأول/دي�سمرب ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]2006
173 ،2008؛ ق�ضية كالوت رقم [ 907حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� 27 ،أيار/مايو ،2007 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]2005
152؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 25 ،شباط/فرباير  ،1405 ،200٤ ،Giurisprudenza italiana ،200٤متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان،www.globalsaleslaw.org :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 255حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 30 ،حزيران/يونيه Schweizerische ،]1998
.192 ،١٩٩٩ ،Zeitschrift für internationales und europäisches Recht
()4حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� 20 ،شباط/فرباير  ،2٤ ،2003 ،Internationales Handelsrecht ،2002متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
عول عليه �أحد الطرفني ويق�ضي ب�أ َّال ُيدفع
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الحظت املحكمة � َّأن عرف ًا ًّ
جتاريا َّ
يتم �إثباته ،وقالت � َّإن هذا العرف من �ش�أنه �أن يكون مناق�ض ًا للمادة .)58
الثمن �إ َّال بعد  60يوم ًا من تاريخ الفاتورة ،مل َّ
()5املحكمة التجارية يف كانتون برين� ،سوي�سرا� 17 ،آب�/أغ�سط�س  ،200٩متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ Najvyšší súd Slovenskej
� ،republikyسلوفاكيا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،2008متاحة بال�سلوفاكية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا 26 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2008متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 930حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� 23 ،أيار/مايو ]2006؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا2 ،
كانون الأول/دي�سمرب  ،158 ،2006 ،Internationales Handelsrecht ،200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 8٩3حمكمة منطقة فيلي�ساو� ،سوي�سرا� 12 ،آذار/مار�س Schweizerische Zeitschrift für internationales ،]200٤
124 ،2005 ،und europäisches Recht؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 25 ،شباط/فرباير  ،1405 ،200٤ ،Giurisprudenza italiana ،200٤متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ١٩ ،آب�/أغ�سط�س Revue suisse ،2003
 ،106 ،200٤ ،de droit international et européenمتاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ� ،أملانيا 15 ،متوز/
يوليه  ،22٩ ،2003 ،Internationales Handelsrecht ،2003متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� 25 ،شباط/فرباير  ،2002متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تنطبق القواعد العامة الواردة يف املادة  ،58ل َّأن الطرفني تنازال ب�سلوكهما عن تطبيق ال�شروط التعاقدية املتعلِّقة بالدفع
املن�صو�ص عليها يف العقد)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا� ١١ ،آذار/مار�س  ،1998متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.globalsaleslaw.org :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 197حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 20 ،كانون الأول/دي�سمرب Revue ،]١٩٩٤
.164 ،1995 ،valaisanne de jurisprudence
()6ق�ضية كالوت رقم [ 6٤٩حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 3١ ،آذار/مار�س ( 1065 ،200٤ ،Giurisprudenza di merito ،]200٤الحظت املحكمة � َّأن ال�شرط اجلوهري الوارد يف
يحدد تاريخ ًا للدفع
املادة  29من اتفاقية البيع� ،أي اتفاق الطرفني ،مل ي�ستوف يف هذه الق�ضيةَّ ،ثم عولت على مبد�أ عدم الرجوع عن �أقوال مثبتة �سابق ًا ف�أنفذت بند ًا يف فاتورة ِّ
يلي ت�سليم الب�ضائع ،ل َّأن البائع ال ميكنه ،مبقت�ضى ذلك املبد�أ� ،أن يطالب بالدفع الفوري للثمن)؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ١٩ ،آب�/أغ�سط�س Revue suisse de droit ،2003
(عولت املحكمة على تاريخ الدفع الذي ح َّدده البائع يف دعواه
 ،106 ،200٤ ،international et européenمتاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانَّ www.globalsaleslaw.org :
القانونية ،والذي كان الحق ًا للتاريخ الناجت من تطبيق املادة  58من اتفاقية البيع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 882املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا 5 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
ن�صه "م َّدة  20يوم ًا �صافية" (20 days
(ف�سرت املحكمة بند الفاتورة الذي ُّ
َّ ،103 ،2003 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]2002
تقدم � َّأي تفا�صيل �أخرى)؛ حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� 25 ،شباط/فرباير  ،2002متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
) netب�أنه ت�أجيل لتاريخ الدفع ،ولكن مل ِّ
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تنطبق القواعد العامة الواردة يف املادة  ،58ل َّأن الطرفني تنازال ب�سلوكهما عن
تطبيق ال�شروط التعاقدية املتعلِّقة بالدفع املن�صو�ص عليها يف العقد).
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()7ق�ضية كالوت رقم [ 826حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ،30 ،2007 ،Internationales Handelsrecht ،]2006ب�ش�أن بيع
ال�سيارات).
ال�سيارات جاهزة للت�سليم وحتديد �أرقام هياكل َّ
ال�سيارات ،ي�صبح دفع الثمن م�ستح ًّقا عند توجيه �إخطار يعلن � َّأن َّ
�سل�سلة من َّ
()8حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براون�شفايغ� ،أملانيا 28 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٤ ،2000 ،Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،١٩٩٩متاحة بالأملانية
يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الدفع الفوري عند ت�سلُّم الفاتورة)؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 217املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا� 26 ،أيلول�/سبتمرب ،78 ،1998 ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،]1997
( ١١ ،١٩٩٩ ،Transportrecht-Internationales Handelsrechtالدفع فوري عند ت�سلُّم الفاتورة ،وفق ًا ل�شرط مدرج يف الفاتورة).
()9حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا 27 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2008متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوان 90( www.cisg.law.pace.edu :يوما بعد تاريخ �إر�سال الفاتورة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 934حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 27 ،ني�سان�/أبريل Revue suisse ،]2007
( 184 ،2008 ،de droit international et européenفاتورة واجبة الدفع يف غ�ضون  60يوماً)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 909حمكمة كانتو �أبينت�سيل�-آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ٩ ،آذار/
مار�س ( 150 ،2007 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]2006فاتورة واجبة الدفع يف غ�ضون  30يوماً)؛ املحكمة التجارية يف
كانتون برين� ،سوي�سرا 22 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduالثمن م�ستح ٌّق بعد  60يوم ًا من �إر�سال الفاتورة)؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا 2 ،كانون الأول/دي�سمرب ،Internationales Handelsrecht ،200٤
 ،158 ،2006متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الدفع يف غ�ضون 14
يوم ًا بعد �إ�صدار الفاتورة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 6٤٩حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 3١ ،آذار/مار�س  30( 1065 ،200٤ ،Giurisprudenza di merito ،]200٤يوم ًا بعد انق�ضاء ال�شهر
الذي �أُ�صدرت فيه الفاتورة ،وهو �شرط دفع مدرج يف الفاتورة؛ انظر ب�ش�أن هذا القرار ،احلا�شية � 6أعاله)؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ١٩ ،آب�/أغ�سط�س Revue suisse ،2003
 ،106 ،200٤ ،de droit international et européenمتاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان"( www.globalsaleslaw.org :الدفع يف غ�ضون  30يوم ًا" ،وفق ًا لبند يف الفاتورة)؛
حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 30 ،ني�سان�/أبريل  ،107 ،200٤ ،Revue suisse de droit international et européen ،2003متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان:
( www.globalsaleslaw.orgح ٌّد نهائي للدفع قدره  30يوماً ،وفق ًا لبند يف الفاتورة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 882املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا 5 ،ت�شرين الثاين/
نوفمرب ( 103 ،2003 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]2002الدفع "يف غ�ضون مدة  20يوم ًا �صافية" ،وفق ًا لبند يف الفاتورة).
انظر �أي�ض ًا القرارات التالية ،التي رف�ضت �إنفاذ بنود يف الفواتري تتع َّلق بتواريخ ا�ستحقاق الدفع � ،Najvyšší súd Slovenskej republiky:سلوفاكيا 30 ،ني�سان�/أبريل ،2008
ن�صه
متاحة بال�سلوفاكية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :بند الفاتورة الذي ُّ
حد ذاته اتفاق ًا بني الطرفني ب�ش�أن تاريخ الدفع)؛ لالطِّ الع على مالحظة مماثلة ،انظر � ،Najvyšší súd Slovenskej republikyسلوفاكيا،
"الدفع يف غ�ضون  80يوم ًا" ال ي�شكِّل يف ِّ
 27حزيران/يونيه  ،2007متاحة بال�سلوفاكية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()10ق�ضية كالوت رقم [ 360حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا 13 ،ني�سان�/أبريل ( ١١٤ ،200١ ،Internationales Handelsrecht ،]2000تاريخ حم َّدد يف الفاتورة).
()11حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 2٩ ،أيار/مايو  ،).Doolim Corp. v. R. Doll, LLC et al( 200٩متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الدفع يف غ�ضون  15يوم ًا من ت�سلُّم القم�صان)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1020هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة
وال�صناعة ال�صربية� ،صربيا 28 ،كانون الثاين/يناير  ،]200٩متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان 45(.www.cisg.law.pace.edu :يوم ًا بعد الت�سليم)؛ ق�ضية كالوت
رقم [ 5٩١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� 28 ،أيار/مايو ( 203 ،200٤ ،Internationales Handelsrecht ،]200٤خم�سة �أيام بعد الت�سليم)؛ املحكمة التجارية
يف �سانت غالني� ،سوي�سرا 2٩ ،ني�سان�/أبريل  ،121 ،2005 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت
على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان 30( www.cisg.law.pace.edu :يف املائة من الثمن قبل الت�سليم ،و 70يف املائة يف غ�ضون
 30يوم ًا من الت�سليم)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 882املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا 5 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( 178 ،2003 ،Internationales Handelsrecht ،]2002يف غ�ضون
وف�سرت املحكمة هذا البند الوارد يف الفاتورة ب�أنه ت�أجيل لتاريخ اال�ستحقاق).
م َّدة  20يوم ًا �صافيةَّ ،
( Hovioikeus/hovrätt)12هل�سنكي ،فنلندا� 3١ ،أيار/مايو  ،200٤عر�ض للق�ضية بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :سبعة �أيام بعد ت�س ّلم
امل�ستندات).
()13ق�ضية كالوت رقم [ 883حمكمة كانتون �أبينت�سيل�-آو�سرهودين� ،سوي�سرا� 10 ،آذار/مار�س ( 25٤ ،200٤ ،Internationales Handelsrecht ،]2003الثمن م�ستح ُّق الدفع
قبل  14يوم ًا من الت�سليم للم�شرتي).
()14حمكمة منطقة كريفيلد� ،أملانيا� 20 ،أيلول�/سبتمرب  ،161 ،2007 ،Internationales Handelsrecht ،2006متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الثمن م�ستح ُّق الدفع بعد  85يوم ًا من ت�سليم الب�ضائع على منت ال�سفينة يف
بيع ب�شرط ‘الكلفة و�أجور ال�شحن’).
()15هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا( 2003 ،قرار التحكيم رقم ،Albert Jan van den Berg (ed.)، Yearbook Commercial Arbitration ،)11849
املج َّلد احلادي والثالثون ،148 ،2006 ،متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()16جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 2١ ،شباط/فرباير  ،2005متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
. www.globalsaleslaw.org
()17حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أالباما ال�شمالية ،الواليات املتحدة 27 ،ني�سان�/أبريل  ،)Treibacher Industrie A.G. v. TDY Industries, Inc.( 2005متاحة
م�ستحق
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :بعد �سحب الب�ضائع من املخزون ،كان على امل�شرتي �أن يبلِّغ البائع بهذا ال�سحب ،ويكون الثمن عندئذ
َّ
الدفع عند تل ِّقي الفاتورة).
()18املحكمة اجلزئية يف نورنبريغ-فورث� ،أملانيا� 27 ،شباط/فرباير  ،20 ،04 ،Internationales Handelsrecht ،2003متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
. www.globalsaleslaw.org
()19هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة ال�صربية� ،صربيا 28 ،كانون الثاين/يناير  ،2009متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduاحل ُّد الزمني البالغ  45يوم ًا بعد الت�سليم ،املن�صو�ص عليه يف العقدَّ ،مت ح�سابه من وقت ت�سليم الب�ضائع على منت ال�سفينة ،وفق ًا ل�شرط ت�سليم
الب�ضاعة خال�صة �أجرة النقل والت�أمني حتى تريانا)؛ املحكمة املحلية يف كريفيلد� ،أملانيا� 20 ،أيلول�/سبتمرب  ،161 ،2007 ،Internationales Handelsrecht ،2006متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الثمن م�ستح ُّق الدفع بعد  85يوم ًا من
ت�سليم الب�ضائع على منت ال�سفينة ،يف �إطار بيع ب�شرط ’الكلفة و�أجور ال�شحن‘).
()20
الن�ص الكامل للقرار)؛ انظر �أي�ض ًا ،Polimeles Protodikio Athinon
ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٤املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 18 ،كانون الثاين/يناير ( ]1996انظر َّ
اليونان ،200٩ ،نبذة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان 40(.www.cisg.law.pace.edu :يف املائة من الثمن مق َّدماً ،والباقي م�ستح ُّق ال�سداد بعد  30يوم ًا من تل ِّقي
الفاتورة لكل دفعة ُت�س َّلم)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا 3 ،ني�سان�/أبريل  ،2006متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان 25(.www.cisg.law.pace.edu :يف املائة عند �إبرام العقد و 75يف املائة قبل �أ�سبوعني من �أول عملية ت�سليم)؛ املحكمة العليا ،النم�سا،
.
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 8ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،162 ،2006 ،Österreichische Juristen-Zeitung ،2005متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوان 20( www.cisg.law.pace.edu :يف املائة دفعة مق َّدمة ،و 60يف املائة عند الت�سليم �أو عند الإخطار بالت�سليم ،و 20يف املائة عند بدء ت�شغيل املعدات)؛
املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،107 ،200٤ ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،2003متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان 50( www.cisg.law.pace.edu :يف املائة من الثمن م�ستح َّقة الدفع
بعد  60يوم ًا من ت�سلُّم الب�ضائع و 50يف املائة من الثمن م�ستح َّقة الدفع بعد  90يوم ًا من �إ�صدار امل�شرتي الفاتورة لزبونه)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 882املحكمة التجارية يف �آرغاو،
�سوي�سرا 5 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،103 ،2003 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]2002متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg-online.chالدفع يف غ�ضون م َّدة  20يوم ًا �صافية).
()21ق�ضية كالوت رقم [ 2٩7حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا 2١ ،كانون الثاين/يناير .197 ،200١ ،Internationales Handelsrecht ،]1998
()22ق�ضية كالوت رقم [ 5حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� 26 ،أيلول�/سبتمرب .188 ،١٩٩١ ،Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht ،]1990
()23ق�ضية كالوت رقم [ 5٩١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� 28 ،أيار/مايو .203 ،200٤ ،Internationales Handelsrecht ،]200٤
()24املحكمة العليا يف كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� 5 ،آذار/مار�س .CISG-online No. 2471 ،149 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2013
()25انظر الفقرة � 7أدناه.
( Hovioikeus/hovrätt)26هل�سنكي ،فنلندا� 3١ ،أيار/مايو  ،200٤الق�ضية متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()27انظر النبذة ب�ش�أن املادة .3٤
()28ق�ضية كالوت رقم [ 17١املحكمة االحتادية� ،أملانيا 3 ،ني�سان�/أبريل .236٤ ،1996 ،Neue Juristische Wochenschrift ،]1996
()29ق�ضية كالوت رقم [ 216حمكمة كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا� 12 ،آب�/أغ�سط�س .]1997
()30انظر الفقرتني  8و� 9أدناه.
()31ق�ضية كالوت رقم [ 432حمكمة منطقة �شتيندال� ،أملانيا 12 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .30 ،200١ ،Internationales Handelsrecht ،]2000
()32انظر الفقرتني  8و� 9أدناه.
()33ولكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ 432حمكمة منطقة �شتيندال� ،أملانيا 12 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( 30 ،200١ ،Internationales Handelsrecht ،]2000حكم يتع َّلق باملادة
 ،58بالإ�شارة �إىل املادة  ،38ب�أن مدة �شهرين للفح�ص معقولة).
()34املحكمة العليا ،النم�سا 8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،162 ،2006 ،Österreichische Juristen-Zeitung ،2005متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()35املحكمة االحتادية� ،أملانيا 21 ،كانون الثاين/يناير .101 ،2015 ،Internationales Handelsrecht ،2015
()36املرجع نف�سه.
.

.
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املادة 59
يجب على امل�شرتي �أن يدف َع الثمن يف التاريخ املح َّدد يف العقد �أو الذي ميكن حتديده بالرجوع �إىل العقد �أو
ُ
�أحكام هذه االتفاقية دونَ حاج ٍة �إىل قيام البائع بتوجيه � ِّأي طلب �أو ا�ستيفاء � ِّأي �إجراء.

مقدمة
ِّ
تن�ص املادة  59بو�ضوح على القاعدة التي تق�ضي ب�أن يدفع امل�شرتي
-1
ُّ
الثمن حاملا ُي�ستح ُّق ،دون حاجة �إىل توجيه � ِّأي �إخطار من امل�شرتي �أو
ا�ستيفاء امل�شرتي ل ِّأي �إجراء �آخر .وتبع ًا لذلك ميكن متييز املادة  59عن
وجه
النظم القانونية الوطنية التي مبوجبها ال ُي�ستح ُّق دفع ال َّدين(�)1إ َّال �إذا َّ
البائع �أو ًال �إىل امل�شرتي �إخطار ًا بالدفع �أو طلب ًا ر�سم ًّيا �آخر.

اال�ستغناء عن الإجراءات ال�شكلية
التي ت�سبق دفع الثمن
م�ستحق الدفع تلقائ ًّيا يف التاريخ املح َّدد يف العقد،
 -2ي�صبح ثمن البيع
َّ
�أو ،بغري ذلك ،يف وقت حم َّدد وفق ًا للقواعد الواردة يف املادة  )2(.58ول َّأن
املادة  59تعفي البائع من �شرط توجيه طلب �أو ا�ستيفاء � ِّأي �إجراء �شكلي
م�ستحق الدفع فكثري ًا ما ي�ست�شهد بها الق�ضاة �أو
�آخر لكي ي�صبح الثمن
َّ
()4
املح َّكمون )3(.وي�شار �إىل املادة  59بتواتر �أقل يف �سياقات �أخرى.
م�ستحق الدفع تلقائ ًّيا
 -3وتخ�ضع القاعدة التي مبوجبها ي�صبح الثمن
َّ
دون توجيه � ِّأي طلب �أو ا�ستيفاء �إجراء �شكلي �آخر من جانب البائع لع َّدة
م�ستحق الدفع
قيود .فكما لوحظ يف �أحد قرارات املحاكم ،ال ي�صبح الثمن
َّ
تلقائ ًّيا �إذا مل يكن امل�شرتي يعلم يف تاريخ اال�ستحقاق املبلغ امل�ضبوط
للثمن )5(.كما � َّأن �شرط �أن ير�سل البائع فاتورة مق َّدم ًا �إىل امل�شرتي ين�ش�أ يف
قررت كل م�صطلحات
كثري من الأحيان من العقد �أو من الأعراف )6(.وقد
َّ
()7
يقدم �إىل امل�شرتي فاتورة جتارية.
الإنكوترمز قاعدة � َّأن البائع يجب �أن ِّ
ورهن ًا بهذه اال�ستثناءات ،يبقى منطبق ًا املبد�أ الذي مفاده � َّأن االلتزام
()8
بدفع الثمن لي�س م�شروط ًا ب�إ�صدار فاتورة.

 -4ويح ُّق للبائع يف حالة تخلُّف امل�شرتي عن الوفاء بالتزامه بدفع
الثمن يف تاريخ اال�ستحقاق �أن يلج�أ �إىل التدابري املختلفة لالنت�صاف من
�إخالل امل�شرتي بالعقد املن�صو�ص عليها يف االتفاقية ،دون توجيه � ِّأي طلب
حق البائع يف الفائدة على � ِّأي
م�سبق بالدفع .وت�شمل �سبل االنت�صاف هذه َّ
م�ستحق من امل�شرتي (املادة  .)78وكما لوحظ يف العديد من قرارات
مبلغ
ٍّ
املحاكم التي ت�شري يف هذا ال�صدد �إىل املادة  ،59تبد�أ الفائدة املن�صو�ص
ًّ ()9
عليها يف املادة  78يف الرتاكم حاملا ي�صبح الثمن م�ستحقا.

اال�ستغناء عن الإجراءات ال�شكلية
التي ت�سبق ت�سوية االلتزامات
املالية الأخرى
 -5من امل�س َّلم به عموم ًا � َّأن املادة  59تعبرِّ عن مبد�أ عام (باملعنى
املق�صود يف املادة  ))2( 7ينطبق على خمتلف �أنواع املطالبات املالية
املرفوعة من طرف يف عقد بيع على الطرف الآخر )10(.وت�شمل هذه
املطالبات دفع الفائدة على الثمن �أو على � ِّأي مبلغ يت� َّأخر دفعه (املادة ،)78
واملطالبات بالتعوي�ض عن ال�ضرر النا�شئة من �أمور من بينها �شروط
العقوبات )11(،واملطالبات بر ِّد الثمن �أو دفع فائدة �أو مكاف�آت عقب ف�سخ
العقد (املادة  )2( 81واملادة  ،))2( 84واملطالبات بر ِّد الفرق بني الثمن
املتكبدة
املدفوع والثمن الذي َّمت تخفي�ضه وفق ًا للمادة  ،50ور ِّد امل�صاريف َّ
للمحافظة على الب�ضائع (املادتان  85و� .)86إ َّال �أنه لكي ت�صبح املادة 59
منطبقة يف هذه احلاالت املختلفة ،يلزم �أن يعرف املدين مقدار املبلغ
امل�ستحق عليه.

احلوا�شي
()1انظر تعليق الأمانة على املادة  55من م�شروع االتفاقية.
()2انظر النبذة ب�ش�أن املادة .58
()3انظر ،مثالً ،حمكمة روتردام ،هولندا ١ ،متوز/يوليه  ،200٩متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا18 ،
�أيار/مايو  ،200٩متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة ال�صربية� ،صربيا،
� 16آذار/مار�س  ،200٩متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 28 ،كانون الثاين/يناير  ،]200٩متاحة بالفرن�سية
يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا 26 ،ت�شرين
الثاين/نوفمرب  ،2008متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ Okresný súd
� ،Bratislava IIIسلوفاكيا� 22 ،أيار/مايو  ،2008متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Najvyšší súd Slovenskej republikyسلوفاكيا،
 30ني�سان�/أبريل  ،2008متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Okresný súd Bánska Bystricaسلوفاكيا 2٩ ،ني�سان�/أبريل  ،2008متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Okresný súd Bánska Bystricaسلوفاكيا� 7 ،آذار/مار�س  ،2008متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ � ،Okresný súd Bardejovسلوفاكيا 2٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2007متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
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� ،Najvyšší súd Slovenskej republikyسلوفاكيا 27 ،حزيران/يونيه  ،2007متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،Bíróságهنغاريا 6 ،حزيران/يونيه  ،2007متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف كاليفورنيا ال�سفلى ،املك�سيك،
� 2٤آذار/مار�س  ،2006متاحة بالإ�سبانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisgspanish.com :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد
الرو�سي� ١3 ،شباط/فرباير  ،2006متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة ال�شعبية ملقاطعة بودونغ اجلديدة ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
� 23أيلول�/سبتمرب  ،2005متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،ال�صني� 2 ،أيلول/
�سبتمرب  ،2005متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Shànghǎi shì dì èr zhōngjí rénmín fǎyuànجمهورية ال�صني ال�شعبية 2٤ ،حزيران/يونيه ،2005
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 20 ،ني�سان/
�أبريل  ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 25 ،شباط/فرباير ،Giurisprudenza di merito ،200٤
 ،200٤ال�صفحة  867وما يليها؛  ،200٤ ،Giurisprudenza italianaال�صفحات  1405وما يليها ،متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان،www.globalsaleslaw.org :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،ال�صني 18 ،كانون الأول/دي�سمرب ،2003
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ١٩ ،آب�/أغ�سط�س  ،2003متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 63٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� 2١ ،آذار/مار�س ،]2003
متاحة بالأملانية والإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 882املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا 5 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]2002؛
ق�ضية كالوت رقم [ 636حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني 2١ ،متوز/يوليه ]2002؛ حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا� 25 ،شباط/فرباير
 ،2002متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 986جلنة
التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٤ ،شباط/فرباير ]2002؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
االحتاد الرو�سي 22 ،كانون الثاين/يناير  ،2002متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 432حمكمة منطقة �شتيندال،
�أملانيا 12 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]2000أي�ض ًا يف 30 ،200١ ،Internationales Handelsrecht؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة
ال�صربية� ،صربيا� 2٤ ،أيلول�/سبتمرب  ،200١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 805جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري
الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 3١ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ 333املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ١١ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٩متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2٩7حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا 2١ ،كانون الثاين/يناير  ،]1998متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا 28 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1997متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduانظر َّ
www.cisg-online.ch؛ ق�ضية كالوت رقم [ 273حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه  ،]1997متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 163هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة الهنغارية ،هنغاريا 10 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]1996متاحة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 85٤جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :انظر َّ
ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 15 ،شباط/فرباير ]1996؛ حمكمة منطقة �آوغ�سبورغ� ،أملانيا 2٩ ،كانون الثاين/يناير  ،1996متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 197حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 20 ،كانون الأول/دي�سمرب
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة
 ،]١٩٩٤متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :انظر َّ
منطقة هانوفر� ،أملانيا ١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1993متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة لودفيغ�سبورغ� ،أملانيا 2١ ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،1990متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 7حمكمة
منطقة �أولدينبريغ �إن هول�شتاين� ،أملانيا 2٤ ،ني�سان�/أبريل  ،]1990متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 46حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا 3 ،ني�سان�/أبريل  ،]1990متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduانظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
( www.cisg-online.chانظر َّ
ن�صا ُي�ستند �إليه لرفع دعوى للمطالبة بالدفع :حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا 12 ،ت�شرين
()4انظر القرارات التالية ،التي ت�ست�شهد باملادة  59باعتبارها ًّ
الثاين/نوفمرب  ،200١متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم
التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 25 ،أيلول�/سبتمرب  ،200١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ 256حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 2٩ ،حزيران/يونيه  ،]1998متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان�(.www.globalsaleslaw.org :أ�شار القرار
الن�ص الوحيد الذي ُي�ستند �إليه للمطالبة بالدفع)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي26 ،
�إىل املادة  59باعتبارها َّ
�أيار/مايو  ،1998متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ماربورغ� ،أملانيا 12 ،كانون الأول/دي�سمرب Neue Juristische ،1995
 ،1996 ،Wochenschrift—Rechtsprechungsreportال�صفحة  ،760متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 135حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� 3١ ،آذار/مار�س  ،]1995متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على
العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا القرار التايل ،الذي �أ�شار �إىل املادة � ،59ضمن ما �أ�شار
�إليه ،لإثبات � َّأن مكان عمل البائع هو مكان �أداء التزام دفع الثمن :املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا 2٩ ،ني�سان�/أبريل  ،200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :وانظر القرار التايل ،الذي نق�ض قرار حمكمة �أدنى كان قد �أ�شار �إىل املادة 59
فيما يت�صل بتوزيع الدفعات :ق�ضية كالوت رقم [ ٩١١حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� 12 ،أيار/مايو .]2006
()5ق�ضية كالوت رقم [ 273حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه  ،]1997متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(قالت املحكمة �إنه ،ل َّأن امل َّدعى عليه مل يكن يعلم يف وقت اال�ستحقاق املبلغ امل�ضبوط للثمن ،فيتعينَّ دفع الفواتري يف موعد ال يت� َّأخر عن وقت تقدميها �أثناء الإجراءات).
()6انظر ،على �سبيل الإي�ضاح ،حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا 3 ،ني�سان�/أبريل  ،2006متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg-online.ch :
(ف�سرت املحكمة العقد على �أنه ين�شئ التزام ًا بتقدمي فاتورة ،و�أ�ضافت ،دعم ًا لذلكَّ � ،أن امل�شرتي يلزم �أن
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانَّ .www.cisg.law.pace.edu :
تكون لديه فاتورة يف تعامله مع ال�سلطات اجلمركية يف بلده) .انظر �أي�ض ًا النبذة ب�ش�أن املادة  ،58الفقرة .٤
()7انظر الإنكوترمز  ،2010واجبات البائع.A 1 ،
()8انظر � ،Najvyšší súd Slovenskej republikyسلوفاكيا 3 ،ني�سان�/أبريل  ،2008متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان"(.www.cisg.law.pace.edu :ال يخ�ضع
االلتزام بدفع ثمن ال�شراء لإ�صدار فاتورة").
()9انظر ،مثالً ،هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة ال�صربية� ،صربيا� 16 ،آذار/مار�س  ،200٩متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 28 ،كانون الثاين/يناير  ،200٩متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛
 ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان( 200٩ ،امللف رقم  ،)200٩/4505نبذة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ Monomeles
 ،Protodikio Thessalonikisاليونان( 2007 ،امللف رقم  ،)2007/43945متاحة باليونانية والإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون
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�أبيت�سيل �آو�سرهودين� ،سوي�سرا� 6 ،أيلول�/سبتمرب  ،2007متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ � ،Okresný súd Bardejovسلوفاكيا� ٩ ،آذار/مار�س  ،2007متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ Krajský súd
� ،Žilinaسلوفاكيا 8 ،كانون الثاين/يناير  ،2007متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 27 ،ت�شرين الأول/
�أكتوبر  ،2006متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 930حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� 23 ،أيار/مايو ]2006؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٩١١حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� 12 ،أيار/مايو ]2006؛ ق�ضية كالوت رقم [ 907حمكمة كانتون فاليه� 27 ،أيار/مايو ]2005؛ ق�ضية كالوت رقم [ 906حمكمة
كانتون نيدفالدين� ،سوي�سرا� 23 ،أيار/مايو ]2005؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا 25 ،كانون الثاين/يناير  ،١/2006 Internationales Handelsrecht ،2005ال�صفحة
 3٤وما يليها ،متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف
برين� ،سوي�سرا 22 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،253 ،2005 ،Internationales Handelsrecht ،200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف بايرويت� ،أملانيا 10 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة
ال�صربية� ،صربيا� 27 ،أيار/مايو  ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 3١ ،آذار/مار�س  ،200٤متاحة
بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 8٩3املحكمة اجلزئية
يف فيلي�ساو� ،سوي�سرا� 12 ،آذار/مار�س ]200٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ 88٩املحكمة التجارية ،زيوريخ 2٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]2003؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني،
�سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،2003متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا� 25 ،أيلول�/سبتمرب  ،2002متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا (بطريقة �ضمنية) ،املحكمة التجارية يف نامور ،بلجيكا 15 ،كانون الثاين/يناير  ،2002متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت
على العنوان ،www.law.kuleuven.be :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية� ،صربيا 12 ،ني�سان�/أبريل  ،2002متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا� 12 ،آذار/مار�س  ،200١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا 6 ،ني�سان�/أبريل
 ،2000متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 255
[حمكمة كانتون والي�س� ،سوي�سرا 30 ،حزيران/يونيه  ،]1998متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� 2٤ ،آذار/مار�س  ،1998متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 833املحكمة العليا ،هولندا� 20 ،شباط/فرباير  ،]1998متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوان:
www.unilex.info؛ ق�ضية كالوت رقم [ 25٤املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]1997متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg.law.pace.eduمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 283حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا،
 ٩متوز/يوليه  ،]1997متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ 215املحكمة املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا 3 ،متوز/يوليه ]1997؛ ق�ضية كالوت رقم [ 275حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا 2٤ ،ني�سان�/أبريل
 ،]1997متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا،
� ١١آذار/مار�س  ،1996متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2١١حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا� ١١ ،آذار/مار�س ]1996
(حبيبات الأملنيوم) ،متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 409املحكمة املحلية يف كا�سيل� ،أملانيا� 15 ،شباط/فرباير  ،]1996متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا 25 ،كانون الثاين/يناير  ،1996متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg-online.ch :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة املحلية يف كيل� ،أملانيا 6 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،Recht der internationalen Wirtschaft ،1995
 ،957 ،1996متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 410
[املحكمة املحلية يف �آل�سفلد� ،أملانيا� 12 ،أيار/مايو  ،]1995متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف بروك�سل ،بلجيكا 5 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 7٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا 18 ،كانون الثاين/يناير
الن�ص الكامل للقرار)؛
 ،]١٩٩٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :انظر َّ
حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا 6 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1992متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ� ،أملانيا� 22 ،أيار/مايو
 ،1992متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( 1992 ،قرار التحكيم رقم  ،)7153متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم � ،Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna[ 55سوي�سرا 16 ،كانون الأول/دي�سمرب ،]١٩٩١
665 ،1993 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht؛ ق�ضية كالوت رقم [ 7حمكمة منطقة �أولدينبريغ �إن هول�شتاين� ،أملانيا 2٤ ،ني�سان/
الن�ص الكامل للقرار).
�أبريل ( ]1990انظر َّ
()10انظر ،ت�أييد ًا لهذا التف�سري ،ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا 25 ،كانون الثاين/يناير Internationales Handelsrecht ،]2008
 ،3/2008ال�صفحة  98وما يليها ،متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
م�ستحق ال�سداد مبوجب �شرط غرامة)؛ ق�ضية كالوت رقم 1406
(بعد �أن قالت املحكمة � َّإن املادة  59تنطبق على جميع املطالبات النقدية ،ن َّفذت هذا املبد�أ فيما يتع َّلق مببلغ
ِّ
مطبقة املادة
املحكمة،
(قالت
www.cisg.law.pace.edu
العنوان:
على
[املحكمة التجارية يف منطقة دونيت�سك� ،أوكرانيا 13 ،ني�سان�/أبريل  ،]2007متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
ِّ
امل�ستحق ال�سداد فقطَّ � ،إن "االلتزامات املالية" يتعينَّ الوفاء بها يف اليوم املح َّدد يف العقد دون حاجة �إىل تقدمي � ِّأي طلب �أو االمتثال ل ِّأي �إجراء �شكلي �آخر من
 59على ثمن البيع
ِّ
جانب البائع).
()11ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا 25 ،كانون الثاين/يناير  ،3/2008 ،Internationales Handelsrecht ،]2008ال�صفحة  98وما
يليها ،متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :بعد �أن قالت املحكمة � َّإن
املادة  59تنطبق على جميع املطالبات النقدية ،الحظت � َّأن املبلغ املح َّدد يف �شرط الغرامة واجب الدفع دون تقدمي � ِّأي طلب �أو االمتثال ل ِّأي �إجراء �شكلي �آخر من جانب الدائن ،مبا
يجعل الفائدة امل�شرتطة مبوجب املادة  78ترتاكم تلقائ ًّيا).

الفرع الثاين من الف�صل الثالث من اجلزء الثالث
اال�ستالم (املادة )60

نظرة جمملة
 -1ي�شتمل الفرع الثاين ("اال�ستالم") من الف�صل الثالث من اجلزء الثالث على حكم وحيد (املادة  )60يبينِّ العنا�صر التي يت�أ َّلف منها االلتزام
الأ�سا�سي الثاين على امل�شرتي ،املبينَّ يف املادة  – 53وهو التزام امل�شرتي با�ستالم الب�ضائع.

العالقة بالأجزاء الأخرى من االتفاقية
 -2هناك جوانب عديدة من التزام امل�شرتي باال�ستالم ال يتناولها الفرع الثاين بل تقع يف نطاق الأحكام التي يخ�ضع لها التزام البائع بالت�سليم .وهكذا
ف� َّإن املادة  31التي حتكم املكان الذي ي�سلِّم فيه البائع الب�ضائع ،واملادة  33التي حتكم وقت قيام البائع بالت�سليم ،ت�ؤثِّران يف التزام امل�شرتي باال�ستالم.
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املادة 60
التزام امل�شرتي باال�ستالم ما يلي:
يت�ضم ُن
ُ
َّ

(�أ)

القيام بجميع الأعمال التي ميكن تو ُّقعها منه ب�صورة معقولة لتمكني البائع من القيام بالت�سليم؛ و

(ب) ا�ستالم الب�ضائع.

مقدمة
ِّ
حتدد املادة  60عن�صري التزام امل�شرتي بت�سلُّم الب�ضائع )1(،الذي
-1
ِّ
هو �أحد االلتزامني الأ�سا�سيني للم�شرتي ( )2الواردين يف املادة .53
املبينني يف هذا احلكم.
ويتع َّلق التزام ت�سلُّم الب�ضائع بالعن�صرين َّ

()3

واجب التعاون
 -2تفر�ض املادة �( 60أ) على امل�شرتي واجب التعاون :فعلى امل�شرتي
"القيام بجميع الأعمال التي ميكن تو ُّقعها منه ب�صورة معقولة لتمكني
يحدد العقد �أعمال التعاون التي
البائع من القيام بالت�سليم" .وكثري ًا ما ِّ
يكون من املعقول تو ُّقعها من امل�شرتي .وت�ؤ ِّدي �شروط الثمن والت�سليم
التي ي�ستخدمها الطرفان دور ًا رئي�س ًّيا يف هذا ال�صدد .وميكن �أن ت َّتخذ
متنوعة� ،أي :الفح�ص الأويل للب�ضائع من جانب
�أعمال التعاون �أ�شكا ًال ِّ
()4
امل�شرتي قبل الت�سليم والتوقيع على �شهادة �أهلية؛
والتح�صل على
ُّ
()6
التح�صل على رخ�صة ت�صدير؛
رخ�صة ا�سترياد )5(،ويف ظروف �أندر
ُّ
و�إبرام عقد نقل �أو الإخطار با�سم ال�سفينة التي �ست�س َّلم الب�ضائع على
متنها؛( )7وااللتزام بتوجيه �إخطار �إىل البائع يف غ�ضون فرتة معقولة فيما
بناء على طلب امل�شرتي(� )8أو التزام
يتع َّلق بالكميات التي ينبغي ت�سليمها ً
مقيد بالتزام �شراء  -بتقدمي طلبات ال�شراء الالزمة
طرف متعاقد َّ )9(-
مبوجب العقد .و�إذا كان مكان الت�سليم هو مكان عمل امل�شرتي فيجب
�أن ي�ضمن امل�شرتي �أن يكون بو�سع البائع الدخول �إىل تلك املباين .و�إذا كان
يهي�أ املكان لذلك
م�شرتط ًا
على البائع ،مثالً� ،أن ير ِّكب املاكينات فيجب �أن َّ
()10
الغر�ض.
 -3وم���ن امل��ه��م التمييز ب�ين واج���ب ال��ت��ع��اون باملعنى املق�صود يف
املادة �( 60أ) وواجبات امل�شرتي الأخرى الثانوية ،ل َّأن الإخالل بالواجب
الأول وحده هو الذي ميكن �أن ُيعا َقب عليه بف�سخ العقد بعد انق�ضاء فرتة
()11
يتم التنفيذ (املادة ( )1( 64ب)).
زمنية �إ�ضافية دون �أن َّ
 -4وتخ�ضع م�س�ألة ما �إذا كانت واجبات امل�شرتي داخلة يف نطاق
الأفعال امل�شار �إليها يف املادة �( 60أ) للنقا�ش ب�صفة خا�صة فيما يتع َّلق
بالتزام امل�شرتي بتوفري اخلطط �أو الوثائق �أو البيانات الالزمة ل�صنع
الب�ضائع .فوفقا لأحد الآراء القانونية ،ال ميكن ربط هذا االلتزام
باملادة  ،60لأنه مفرط البعد عن االلتزام با�ستالم الب�ضائع ،يف حني يذهب
ر�أي �آخر �إىل � َّأن املادة  60تنطبق .وقد �أ�شري يف قرار حمكمة �أمريكية �إىل
هذا املوقف الق�ضائي الذي ي�ؤ ِّيد تطبيق املادة  )12(.60وتن�ش�أ �شكوك �أي�ض ًا
فيما يت�صل بالتزام امل�شرتي بتحديد �شكل الب�ضائع وقيا�ساتها و�سماتها

الأخرى ،التي يذهب �أحد الآراء �إىل اعتبارها خارج نطاق املادة �( 60أ)،
وذلك �أ�سا�س ًا ب�سبب � َّأن البائع ميكن ،يف حالة تخلُّف امل�شرتي� ،أن يقوم
()13
بالتحديد بنف�سه (املادة .)65
 -5ويقت�صر واجب امل�شرتي على �أن يتعاون على الأعمال "التي ميكن
تو ُّقعها منه ب�صورة معقولة لتمكني البائع من القيام بالت�سليم" .وقد رئي،
يخ�ص بلد ًا ثالثاً� ،أنه لي�س على امل�شرتي
فيما يتع َّلق بحظر لإعادة ت�صدير ُّ
�أن ي�ضمن عدم وجود قيود على الت�سليم بل على البائع �أن ُيخطر امل�شرتي
()14
بتلك القيود.

واجب امل�شرتي �أن يقوم با�ستالم الب�ضائع
حتدد املادة ( 60ب) العن�صر الثاين من التزام امل�شرتي
-6
ِّ
باال�ستالم� ،أي واجب ا�ستالم الب�ضائع .وكما لوحظ يف ع َّدة قرارات من
املحاكم ف� َّإن اال�ستالم باملعنى املق�صود يف املادة ( 60ب) هو الت�سلُّم
حتدده
املادي للب�ضائع )15(.ويتو َّقف مكان ا�ستالم الب�ضائع ،الذي ال ِّ
املادة ( 60ب) ،وكذلك ترتيبات ا�ستالم الب�ضائع ،على �إجراءات الت�سليم
املبينة
امل َّتفق عليها بني الطرفني �أو ،يف
غياب تلك الرتتيبات ،على القواعد َّ
()16
يف املادة �( 31أ) و(ب) و(ج) .فعلى �سبيل املثال يجب على امل�شرتي،
ت�صرف امل�شرتي يف
عندما يتم َّثل التزام الت�سليم يف و�ضع الب�ضائع حتت ُّ
مكان عمل البائع (املادة ( 31ج))� ،أن يذهب �إىل ذلك املكان لي�سحب
الب�ضائع �أو �أن يعهد ب�سحبها �إىل طرف ثالث يختاره هو.
 -7وال ينطبق اال�ستالم على الب�ضائع وحدها ،بل ينطبق �أي�ض ًا على
()17
امل�ستندات التي يتعينَّ على البائع �أن ي�سلِّمها وفق ًا للمادتني  3و.34
 -8وا�ستالم الب�ضائع �أو امل�ستندات ال يعني �ضمن ًّيا موافقة امل�شرتي
حق امل�شرتي
عليها )18(.وبعبارة �أخرى ،ال ي�ؤثِّر ا�ستالم الب�ضائع على ِّ
يف توجيه �إخطار بعيب املطابقة املوجود يف الب�ضائع �أو يف الوثائق
(املادة � ))1( 39أو ح ِّقه يف اللجوء �إىل �سبل االنت�صاف املتاحة للم�شرتي
يف حالة الت�سليم املت� ِّأخر �أو الت�سليم يف مكان غري منا�سب.

احل ُّق يف رف�ض الب�ضائع
حتدد املادة  60احلاالت التي يح ُّق فيها للم�شرتي رف�ض الب�ضائع.
 -9ال ِّ
وتن�ص مواد �أخرى من االتفاقية على حالتني حم َّددتني .فحيث ي�سلِّم
ُّ
البائع الب�ضائع قبل التاريخ املح َّدد ،يجوز للم�شرتي �أن يرف�ض اال�ستالم

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

(املادة  ،))1( 52وحيث ي�سلِّم البائع كمية من الب�ضائع �أكرب من الكمية
املن�صو�ص عليها يف العقد (املادة  ،))2( 52يجوز للم�شرتي �أن يرف�ض
ا�ستالم الكمية الزائدة .ويكاد �أن يكون من امل َّتفق عليه بالإجماع �أنه يح ُّق
للم�شرتي �أن يرف�ض الب�ضائع �إذا ارتكب البائع خمالفة جوهرية للعقد
احلق يف �إعالن ف�سخ العقد (املادة
(املادة  ،)25وهو ما يعطي امل�شرتي َّ
�( )1( 49أ)) �أو طلب ت�سليم ب�ضائع بديلة (املادة  .))2( 46وباملثل فمن
حق امل�شرتي �أي�ض ًا �أن يف�سخ العقد (ومن َّثم �أن يرف�ض اال�ستالم) �إذا
ِّ
تخ َّلف البائع عن الت�سليم خالل الفرتة الزمنية الإ�ضافية التي حت َّدد وفق ًا
وثمة م�س�ألة يكرث النقا�ش حولها
للمادة ( 47انظر املادة ( )1( 49ب))َّ .
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حق امل�شرتي �أي�ض ًا �أن يرف�ض الب�ضائع �إذا مل يكن
وهي ما �إذا كان من ِّ
الإخالل الذي ارتكبه البائع �إخال ًال جوهر ًّيا .ويذهب الر�أي ال�سائد �إىل
� َّأن امل�شرتي ملزَ م ،يف تلك احلالة ،با�ستالم الب�ضائع ،وكثري ًا ما ي�شار �إىل
()19
�أحد قرارات املحاكم لدعم هذا املوقف.
و�إذا كان امل�شرتي يعتزم رف�ض الب�ضائع ،يكون ملزَ م ًا
-10
باتخاذ خطوات معقولة حلفظها ،بل قد يكون ملزَ م ًا باحتيازها
لهذا الغر�ض ،ولكن يح ُّق له احل�صول على ر ِّد م�صاريف احلفظ
()20
(املادة .)86

احلوا�شي
( ،Polimeles Protodikio Athinon)1اليونان ،200٩ ،خال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ر�أت املحكمة � َّأن يف املادة  60جتديد ًا
ها ًّما مقارنة بالقانون املدين اليوناين).
()2هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا� 12 ،شباط/فرباير ،١٩٩٩-1998 ،Praktika Bălgarska tărgovsko-promishlena palata ،1998
الرقم  ،]12[ 3الرقم  ،]18[ 5متاحة بالإنكليزية والأملانية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()3انظر النبذة ب�ش�أن املادة .53
()4جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 2٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،2000متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
(مت�سك البائع وحده بوجود �إخالل باملادة  ،60دون حكم من هيئة التحكيم حول تلك النقطة)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة
َّ www.cisg.law.pace.edu
الأوكرانية� ،أوكرانيا� 8 ،أيلول�/سبتمرب  ،2000متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()5انظر ،على �سبيل املثال ،فيما يتع َّلق ب�شرط ت�سليم الب�ضاعة خال�صة �أجرة النقل والت�أمني (الإنكوترمز  ،)1990هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 2٤ ،كانون الثاين/يناير  ،2002متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()6انظر ،على �سبيل املثال� ،شرط الت�سليم يف امل�صنع ،الإنكوترمز.
()7انظر ،على �سبيل املثال� ،شرط الت�سليم على ظهر ال�سفينة و�شرط ت�سليم الب�ضاعة للنقل مع حتمل امل�شرتي م�صاريف النقل ،الإنكوترمز؛ ق�ضية كالوت رقم [ 987جلنة
التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 22 ،آذار/مار�س ( ]200١امل�شرتي الذي يتخ َّلف ،يف �إطار بيع ب�شرط الت�سليم على ظهر ال�سفينة ،عن
حجز مكان لل�شحن يف �سفينة وال يخطر البائع با�سم ال�سفينة �أو مكان التحميل �أو وقت الت�سليم الذي تلزم مراعاته ،يكون خم ًّال باملادة  60من اتفاقية البيع)؛ ق�ضية كالوت
رقم  ،Választottbíróság csatolták a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara[ 163هنغاريا 10 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]1996بيع ب�شرط الت�سليم على ظهر ال�سفينة" :ا�ستالم
الب�ضائع" يعني ا�ستالمها على النحو املن�صو�ص عليه يف الإنكوترمز)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 680جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
� 8آذار/مار�س ( 957 ،1996 ،Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،]1996بيع ب�شرط الت�سليم على ظهر ال�سفينة).
()8ق�ضية كالوت رقم [ 57٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 10 ،أيار/مايو 201 F. Supp. 2d 236 (Geneva Pharmaceuticals ،]2002
) ،Technology Corp. v. Barr Laboratories, Inc. et al.متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()9انظر ق�ضية كالوت رقم [ 5٩١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� 28 ،أيار/مايو  .203 ،200٤ ،Internationales Handelsrecht ،]200٤لالطِّ الع على
موقف مناق�ض ،انظر ق�ضية حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ �أملانيا 18 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،105 ،200٩ ،Internationales Handelsrecht ،2008متاحة بالأملانية
يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :التي تذهب �إىل � َّأن تقدمي الطلبات من امل�شرتي
لبلوغ الكميات املح َّددة يف العقد ال ميكن �أن ُيربط باملادة  ،60ولذلك ال ت�ستوفى متطلبات تطبيق املادة ( )1( 64ب).
()10ق�ضية كالوت رقم [ 732حمكمة مقاطعة فالن�سيا� ،إ�سبانيا� 26 ،أيلول�/سبتمرب  ،]2005ب�ش�أن تركيب ماكينة طباعة عزى البائع عيوبها الت�شغيلية �إىل �سوء حالة امل�صنع،
اع ُترب � َّأن امل�شرتي �أوفى بالتزامه مبوجب املادة .60
()11انظر النبذة ب�ش�أن املادة .6٤
()12ق�ضية كالوت رقم [ 57٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 10 ،أيار/مايو  ،201F. Supp. 2d 236 ،]2002متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :التدابري التح�ضريية ،مثل توفري اخلطط �أو البيانات ،تدخل �أي�ض ًا يف نطاق التعاون امل�شرتط على امل�شرتي ،لأنها ت�ؤ ِّدي يف
النهاية �إىل متكني البائع من القيام بالت�سليم).
()13انظر النبذة ب�ش�أن املادة .65
()14ق�ضية كالوت رقم [ 176املحكمة العليا ،النم�سا� 6 ،شباط/فرباير ( 248 ،1996 ،Zeitschrift für Rechtsvergleichung (ZfRV) ،]1996غري �أنه ،عند تقدمي �أ�سباب
لهذا التف�سري ،مل تذكر املحكمة املادة .)60
()15حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ� ،أملانيا 18 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،105 ،200٩ ،Internationales Handelsrecht ،2008متاحة بالأملانية يف الإنرتنت
على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 72١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
كالرزروهي� ،أملانيا� 8 ،شباط/فرباير 106 ،2007 ،Internationales Handelsrecht ،]2006؛ ق�ضية كالوت رقم [ 885املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا 13 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
116 ،2005 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]2003؛ حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا 2 ،متوز/يوليه Internationales ،2002
 ،27 ،2003 ،Handelsrechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 25١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا 30 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،]1998
185 ،١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ 123املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 8 ،آذار/مار�س ،Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (BGHZ) ،]1995
.75 ،129
()16
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ 47حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا� ١٤ ،أيار/مايو ( 760 ،1993 ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]1993انظر َّ

		
282

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

()17ق�ضية كالوت رقم [ 25١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ 30 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches ،]1998
.185 ،١٩٩٩ ،Recht

()18ق�ضية كالوت رقم [ 8٩2حمكمة كانتون �شافهاوزين� ،سوي�سرا 27 ،كانون الثاين/يناير Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches ،]200٤

.122 ،2005 ،Recht
()19ق�ضية كالوت رقم [ 7٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا 18 ،كانون الثاين/يناير 1013 ،١٩٩٤ ،Neue Juristische Wochenschrift،]١٩٩٤
الن�ص الكامل للقرار) (وفق ًا التفاقية فييناُ ،يتو َّقع من امل�شرتي �أن يوافق على ا�ستالم الب�ضائع غري املطابقة و�أن يلج�أ �إىل �سبل انت�صاف غري ف�سخ العقد� ،شريطة �أ َّال ي�شكِّل
(انظر َّ
عدم املطابقة �إخال ًال جوهر ًّيا).
()20انظر النبذة ب�ش�أن املادة .86

الفرع الثالث من الف�صل الثالث من اجلزء الثالث
اجلزاءات [تدابري االنت�صاف] التي ترت َّتب على خمالفة امل�شرتي للعقد (املواد )65-61

نظرة جمملة

ومن الأحكام الأخرى يف هذا الفرع التي توجد لها �شبائه يف الفرع املتعلِّق
حق البائع يف �أن
بتدابري االنت�صاف املتاحة للم�شرتي املادة  ،62ب�ش�أن ِّ
يطلب من امل�شرتي تنفيذ التزاماته (توازي املادة )46؛ واملادة  ،63ب�ش�أن
يحدد فرتة �إ�ضافية للم�شرتي لتنفيذ التزاماته (توازي
ِّ
حق البائع يف �أن ِّ
حق البائع يف ف�سخ العقد (توازي املادة .)49
أن
ش�
ب�
،64
واملادة
)47؛
املادة
ِّ
 -3وكما كان احلال بالن�سبة للأحكام املتعلِّقة بتدابري االنت�صاف
املتاحة للم�شرتي )1(،تعمل املواد التي حتكم تدابري االنت�صاف املتاحة
للبائع باالقرتان مع �أحكام متن ِّوعة خارج نطاق الفرع احلايل .وهكذا فح ُّق
البائع يف �أن يطلب من امل�شرتي تنفيذ التزاماته يخ�ضع للقاعدة الواردة
تن�ص على � َّأن املحكمة غري ملزَ مة ب�إ�صدار �أمر بالأداء
يف املادة  28التي ُّ
املطابق يف الظروف التي ال يكون من �ش�أنها �أن ت�أمر به فيها مبقت�ضى
قانونها .ويعمل احل ُّق املمنوح للبائع يف املادة ( )1( 61ب) ب�أن يطلب
تعوي�ضات عن �إخالل امل�شرتي بالعقد باالقرتان مع املواد � 74إىل 76؛
حتدد
والواقع � َّأن املادة ( )1( 61ب) ت�شري �صراحة �إىل هذه املواد ،التي ِّ
كيفية احت�ساب التعوي�ضات .ومتثِّل املادة  ،64التي تبينِّ متى ميكن للبائع
املت�ضرر �أن يف�سخ العقد ،جزء ًا من جمموعة �أحكام تتناول ف�سخ العقد؛
ِّ
ومن الأحكام ذات ال�صلة الأحكام التي حتكم تعريف املخالفة اجلوهرية
(املادة  ،)25وا�شرتاط توجيه �إخطار بالف�سخ (املادة  ،)26وف�سخ العقد
معينة (املادتان  72و )73و�أ�ساليب ح�ساب التعوي�ضات
يف ظروف خا�صة َّ
التي تنطبق يف حالة ف�سخ العقد (املادتان  75و ،)76و�آثار الف�سخ (�أحكام
الفرع اخلام�س من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث).

 -1يتناول الفرع الثالث من الف�صل الثالث من اجلزء الثالث اجلزاءات
تعر�ض ملخالفة امل�شرتي للعقد.
(تدابري االنت�صاف) املتاحة للبائع الذي َّ
وي�سرد احلكم الأول يف هذا الفرع ،وهو املادة  ،61تدابري االنت�صاف تلك،
املت�ضرر �أن يلج�أ �إليها .وتتناول الأحكام املتب ِّقية من الفرع
ويجيز للبائع
ِّ
معينة �أو �شروط ًا م�سبقة لتدابري االنت�صاف ،وهي :ح ُّق
انت�صاف
تدابري
َّ
البائع يف �أن يطلب من امل�شرتي تنفيذ التزاماته (املادة  ،)62وح ُّق البائع
يحدد فرتة �إ�ضافية للم�شرتي لتنفيذ التزاماته (املادة  ،)63وح ُّق
يف �أن ِّ
البائع يف ف�سخ العقد (املادة  ،)64وح ُّق البائع يف حتديد املوا�صفات �إذا
مل يقم امل�شرتي بذلك يف الوقت املنا�سب (املادة .)65

العالقة بالأجزاء الأخرى
من االتفاقية
 -2من الوا�ضح � َّأن مو�ضوع الفرع احلايل—وهو "اجلزاءات (تدابري
االنت�صاف) التي ترت َّتب على خمالفة امل�شرتي للعقد"—يوازي مو�ضوع
الفرع الثالث من الف�صل الثاين من اجلزء الثالث—وهو "اجلزاءات
(تدابري االنت�صاف) التي ترت َّتب على خمالفة البائع للعقد" (املواد
 .)52-45والعديد من الأحكام الواردة يف هذين الفرعني ت�شكِّل �أزواج ًا
متجان�سة .وهكذا فاملادة  61التي ت�سرد تدابري االنت�صاف املتاحة للبائع
توازي كثري ًا املادة  45التي ت�سرد تدابري االنت�صاف املتاحة للم�شرتي.
احلوا�شي

()1انظر النبذة ب�ش�أن الفرع الثالث من الف�صل الثاين من اجلزء الثالث ،الفقرة .3
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املادة 61
مما ير ِّتبه عليه العق ُد �أو هذه االتفاقية ،جاز للبائع:
(�  )1إذا مل ُين ِّفذ امل�شرتي التزام ًا َّ
َ
َ
املقر َرة يف املواد � 62إىل 65؛
ي�ستعمل
(�أ) �أن
احلقوق َّ
املن�صو�ص عليها يف املواد � 74إىل .77
يطلب التعوي�ضات
(ب) �أن َ
َ
البائع ح َّقه يف طلب التعوي�ضات �إذا ا�ستعمل ح ًّقا من حقوقه الأخرى يف الرجوع على
( )2ال يفق ُد
ُ
امل�شرتي.
البائع
يتم�سك
( )3ال يجوز للقا�ضي �أو للمح َّكم �أن َ
ُ
مينح امل�شرتي � َّأي ُمهلة لتنفيذ التزاماته عندما َّ
املقررة يف حالة خمالفة امل�شرتي للعقد.
ب�أحد اجلزاءات َّ

تدابري االنت�صاف املتاحة للبائع
(املادة ))1( 61
 -1تبينِّ املادة  ،)1( 61بعبارات عامة ،تدابري االنت�صاف املختلفة
تن�ص
املتاحة للبائع عندما ال ين ِّفذ امل�شرتي �أحد التزاماته .وحيث ُّ
املقررة
املادة �( )1( 61أ) على �أنه يجوز للبائع "�أن ي�ستعمل احلقوق َّ
يف املواد � 62إىل  ،"65تكتفي بالإ�شارة �إىل هذه الأحكام :فكل حكم من
املت�ضرر �أن ميار�س حقوقه
الأحكام امل�شار �إليها يجيز هو نف�سه للبائع
ِّ
املذكورة فيه ،بحيث � َّإن تلك احلقوق متاحة للبائع حتى ولو مل ترد الإ�شارة
()1
تن�ص
�إليها يف املادة �( )1( 61أ)� .إ َّال � َّأن املادة ( )1( 61ب)� ،إذ ُّ
على �أنه يجوز للبائع "�أن يطلب التعوي�ضات املن�صو�ص عليها يف املواد
حلق البائع يف املطالبة بالتعوي�ض
� 74إىل  ،"77تو ِّفر الأ�سا�س القانوين ِّ
عن اخل�سائر التي �أ�صابته؛ بينما تكتفي املواد � 74إىل  77بتحديد طريقة
ي�صح اال�ست�شهاد
احت�ساب التعوي�ضات حاملا يتبينَّ �أنها م�ستح َّقة .وهكذا ُّ
حق البائع يف املطالبة
باملادة ( )1( 61ب) ،باعتبارها م�صدر ِّ
بالتعوي�ضات ،ح�سبما ق�ضى بذلك عدد من قرارات املحاكم وهيئات
التحكيم )2(،ولي�س الإ�شارة مث ًال �إىل املادة  74من االتفاقية فقط.
 -2وتق�صري امل�شرتي يف تنفيذ � ٍّأي من التزاماته هو ال�شرط امل�سبق
الوحيد للجوء �إىل تدابري االنت�صاف امل�شار �إليها يف املادة .)1( 61
املت�ضرر �إىل
ومن َّثم فكما ورد يف �أحد القرارات ال يخ�ضع جلوء البائع
ِّ
()3
مق�صراً.
كان
تدابري االنت�صاف هذه ل�شرط �أن ُيثبت البائع � َّأن امل�شرتي
ِّ
ويرت َّتب على ذلك ،يف جملة �أمورَّ � ،أن دفع التعوي�ضات ال يتط َّلب �إثبات
�إتيان امل�شرتي بعمل جائر .غري �أنه يجوز للم�شرتي ،عند االنطباق� ،أن
يتفادى الأمر بدفع التعوي�ضات �إذا ا�ستوفيت املتطلبات الواردة يف املادة
� 79أو املادة .80
 -3وال تذكر املادة � )1( 61إ َّال تدابري االنت�صاف الرئي�سية املتاحة
املت�ضرر .وميكن �أن تتاح تدابري انت�صاف �أخرى عالوة على تلك
للبائع
ِّ
يتعر�ض البائع لإخالل بالعقد من جانب
عندما
احلكم
هذا
يف
إليها
�
امل�شار
َّ
امل�شرتي .وترد تدابري االنت�صاف هذه يف املواد  71و 72و 73و 78و 88من
()4
يتم
االتفاقية .وف�ض ًال عن ذلك فللبائع احل ُّق من حيث املبد�أ ،ما مل َّ
االتفاق على خالف ذلك ،يف االحتفاظ بالب�ضائع �إىل �أن يدفع امل�شرتي
الثمن (املادة  )1( 58و( .))2كما تن�ش�أ م�س�ألة ما �إذا كانت اتفاقية فيينا

تنطبق على املقا�صة من ثمن البيع للمطالبات التي قد تكون للم�شرتي
م�ستحق
على البائع ،مثل املطالبة بالتعوي�ض عن عدم تنفيذ البائع اللتزام
ٍّ
للم�شرتي .ومبا �أنه ال يوجد يف االتفاقية ما يتناول هذه امل�س�ألة �صراحة ف� َّإن
()5
معظم قرارات املحاكم تذهب �إىل � َّأن املقا�صة تخ�ضع للقوانني الوطنية.
معينة فيما يتع َّلق باملادة  )1( 61يف احلاالت التي
 -4وتن�ش�أ �صعوبة َّ
تن�ص عليها االتفاقية.
يفر�ض فيها عقد البيع التزامات على امل�شرتي ال ُّ
مما
وكما هو مبينَّ يف املادة  )1( 61ف� َّإن عدم تنفيذ امل�شرتي "التزام ًا َّ
حق اللجوء �إىل تدابري
ير ِّتبه عليه العق ُد �أو هذه االتفاقية" يعطي البائع َّ
االنت�صاف املن�صو�ص عليها يف االتفاقية ،حتى عندما يكون عدم التنفيذ
ذا �صلة بالتزام تعاقدي �أُن�شئ عن طريق ممار�سة حرية الطرفني .وهكذا
ففي هذه احلاالت ال يلزم تطبيق القانون الوطني الذي يحكم العقد ب�ش�أن
امل�سائل التي ال تتناولها االتفاقية من �أجل حتديد تدابري االنت�صاف
()6
املتاحة للبائع ،كما ي�ؤ ِّكد ذلك النهج الذي ا َّتبعته املحاكم عموماً.

املطالبة بالتعوي�ض مقرتن ًة ب�سبل انت�صاف
�أخرى (املادة ))2( 61
تن�ص املادة  )2( 61على � َّأن اختيار البائع ممار�سة ح ِّقه يف تدابري
-5
ُّ
من
حترمه
ال
أخرى
�
انت�صاف
احلق يف املطالبة بالتعوي�ضات )7(.وهذا
ِّ
احلكم مفيد ب�صفة خا�صة عندما يف�سخ امل�شرتي العقد )8(.وتبينِّ املادتان
 75و 76من اتفاقية البيع الكيفية التي ينبغي �أن تحُ ت�سب بها التعوي�ضات
()9
يف حالة ف�سخ العقد.

رف�ض منح مهلة (املادة ))3( 61
 -6مبقت�ضى املادة ُ ،)3( 61يح َرم القا�ضي �أو املح َّكم من �سلطة منح
امل�شرتي � َّأي مهلة لتنفيذ التزاماته ،مبا يف ذلك التزامه بدفع الثمن .وقد
رئي � َّأن املهل التي تتيحها القوانني الوطنية املختلفة تتعار�ض مع احتياجات
التجارة الدولية )10(.والبائع هو وحده الذي يجوز له �أن مينح امل�شرتي
فرتات زمنية �إ�ضافية لتنفيذ االلتزامات التعاقدية )11(.بيد � َّأن من امل�س َّلم
به عموم ًا � َّأن القواعد الوطنية املتعلِّقة ب�إجراءات الإع�سار تبقى منطبقة،
()12
ولذلك حت ُّل حم َّل املادة .)3( 61
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احلوا�شي
()1مع ذلك� ،أ�شري �إىل املادة �( )1( 6١أ) يف العديد من القرارات ،كما يلي� ،Okrésny súd Bratislava III :سلوفاكيا� 22 ،أيار/مايو  ،2008متاحة بال�سلوفاكية يف الإنرتنت
على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 15 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2006متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل
بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 7 ،ني�سان�/أبريل  ،2006متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم
التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 2 ،حزيران/يونيه  ،2005متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 10 ،شباط/فرباير  ،2005متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 28 ،حزيران/يونيه  ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 17 ،حزيران/يونيه  ،200٤متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٩ ،آذار/مار�س  ،200٤متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 12 ،آذار/مار�س
 ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٩ ،شباط/فرباير Revue suisse de droit international ،200٤
 ،121 ،2005 ،et européenمتاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
االحتاد الرو�سي� 3 ،شباط/فرباير  ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 2 ،شباط/فرباير  ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ� ،أملانيا 15 ،متوز/
يوليه  ،22٩ ،2003 ،Internationales Handelsrecht ،2003متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Hosjaistvennyi sud Gomel’skoi oblasti[ 496بيالرو�س� 6 ،آذار/مار�س ]2003؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 17 ،شباط/فرباير  ،2003متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 978جلنة
التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،كانون الأول/دي�سمرب ]2002؛ ق�ضية كالوت رقم [ 62٩حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا 12 ،كانون
الأول/دي�سمرب 65 ،200٤ ،Internationales Handelsrecht ،]2002؛ ق�ضية كالوت رقم [ 886املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا 3 ،كانون الأول/دي�سمرب ،]2002
104 ،2003 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht؛ ق�ضية كالوت رقم [ 636حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س،
الأرجنتني 2١ ،متوز/يوليه ).Cervecería y Malteria Paysandú S.A. v. Cervecería Argentina S.A( ]2002؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 7 ،حزيران/يونيه  ،2002متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 53٩حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا� 3١ ،أيار/مايو  ،]2002متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 25 ،أيار/مايو  ،200١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة [االحتاد الرو�سي 25 ،كانون الثاين/يناير  ،]200١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 807
[جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،حزيران/يونيه ،Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،]١٩٩٩
املج َّلد  ،2133 ،200٤ ،١٩٩٩متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني
ال�شعبية ١١ ،حزيران/يونيه  ،Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،١٩٩٩املج َّلد  ،206٤ ،200٤ ،١٩٩٩متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()2انظر حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� 18 ،أيار/مايو  ،200٩متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ حمكمة كانتون ت�سوغ،
�سوي�سرا 27 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2008متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١3 ،أيار/مايو  ،161 ،200٩ ،Internationales Handelsrecht ،2008متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1234املحكمة االحتادية� ،أملانيا 27 ،ت�شرين الثاين/
نوفمرب  ،]٤٩ ،2008 ،Internationales Handelsrecht ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا،
 ١٩حزيران/يونيه  ،2007متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة
املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا 8 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2006متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 826حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،2007 ،Internationales Handelsrecht ،]2006
30؛ ق�ضية كالوت رقم [ 930حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� 23 ،أيار/مايو 206 ،2008 ،Revue suisse de droit international et européen ،]2006؛ ق�ضية كالوت رقم 72١
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� 8 ،شباط/فرباير 106 ،2006 ،Internationales Handelsrecht ،]2006؛ ق�ضية كالوت رقم [ 7٤6حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا 29 ،متوز/يوليه  ،]200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا 22 ،متوز/يوليه  ،2٩ ،2005 ،Internationales Handelsrecht ،200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت
على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 8٩3املحكمة املحلية يف فيلي�ساو� ،سوي�سرا،
� 12آذار/مار�س ]200٤؛ حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� 2١ ،آذار/مار�س  ،2003متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة غوتنغني� ،أملانيا،
� 20أيلول�/سبتمرب  ،2٩ ،2005 ،Internationales Handelsrecht ،2002متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� 30 ،آب�/أغ�سط�س  ،200١متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� ١3 ،أيلول�/سبتمرب  ،2002متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا 12 ،حزيران/يونيه  ،200١متاحة بالفرن�سية
يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-france.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة في�شتاخ� ،أملانيا ١١ ،ني�سان�/أبريل
 ،429 ،2002 ،Das Juristische Büro ،2002متاحة بالأملانية والإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 986جلنة التحكيم
االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٤ ،شباط/فرباير ]2002؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد
الرو�سي 22 ،كانون الثاين/يناير  ،2002متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 36١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
براون�شفايغ 28 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ٤ ،2000 ،Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ 717جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل
ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 6 ،كانون الثاين/يناير  ،Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،]١٩٩٩املج َّلد 1417 ،200٤ ،١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت
رقم [ 288حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ 28 ،كانون الثاين/يناير 55٩ ،1998 ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]1998؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 2٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،1997متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 283
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا ٩ ،متوز/يوليه  ،]1997متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 6 ،آب�/أغ�سط�س Zhōngguó guójì jīngjì màoyì ،1996
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 ،zhòngcái cáijué shū xuǎnbiānاملج َّلد  ،1621 ،200٤ ،1996متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 376حمكمة منطقة
بيليفلد� ،أملانيا� 2 ،آب�/أغ�سط�س ]1996؛ ق�ضية كالوت رقم [ 169حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١١ ،متوز/يوليه Recht der Internationalen ،]1996
958 ،1996 ،Wirtschaft؛ ق�ضية كالوت رقم [ 166هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� 2١ ،آذار/مار�س  2١ ،1996حزيران/يونيه Neue Juristische ،]1996
322٩ ،1996 ،Wochenschrift؛ ق�ضية كالوت رقم [ 133حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� 8 ،شباط/فرباير  ،]1995متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،١٩٩٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 28١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� 17 ،أيلول�/سبتمرب
934 ،1993 ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]1993؛ ق�ضية كالوت رقم [ 47حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا� ١٤ ،أيار/مايو Recht der Internationalen ،]1993
760 ،1993 ،Wirtschaft؛ ق�ضية كالوت رقم [ 227حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� 22 ،أيلول�/سبتمرب ،Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،]1992

.24 ،١٩٩٩
()3ق�ضية كالوت رقم [ 28١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� 17 ،أيلول�/سبتمرب ( 934 ،1993 ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]1993انظر
الن�ص الكامل للقرار).
َّ
()4انظر حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� 18 ،أيار/مايو  ،200٩متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان( www.globalsaleslaw.org :ي�ست�شهد القرار باملادة ( 61ب) مقرونة
باملادة )78؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2٩6حمكمة منطقة برلني-تريغارتن� ،أملانيا� 13 ،آذار/مار�س ،Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax) ،]1997
( 172 ،١٩٩٩ي�ست�شهد القرار باملادة ( 61ب) مقرونة باملادة .)78
()5انظر النبذة ب�ش�أن املادة .٤
()6انظر � ،Krajský súd v Nitreسلوفاكيا 12 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2008متاحة بال�سلوفاكية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :واجب �إعادة مواد تغليف الب�ضائع)؛ حمكمة كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا� 13 ،أيار/مايو Internationales ،2008
 ،161 ،200٩ ،Handelsrechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(الإخالل بحظر �إعادة الت�صدير)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 154حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� 22 ،شباط/فرباير 632 ،1995 ،Journal du droit international ،]1995
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 217املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� 26 ،أيلول�/سبتمرب Schweizerische ،]1997
(الإخالل بحظر �إعادة الت�صدير) (انظر َّ
( 78 ،1998 ،Zeitschrift für Internationales und Europäisches Rechtالإخالل باتفاق حق ح�صري)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 3١١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا،
 8كانون الثاين/يناير ( ]1997الإخالل باتفاق على ت�صحيح عيب يف املطابقة خالل فرتة زمنية م َّتفق عليها)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 104هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية( 1992 ،قرار التحكيم رقم ( 1028 ،1993 ،Journal du droit international ،])7197التخلُّف عن فتح خطاب اعتماد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 26١املحكمة املحلية يف
�سانه� ،سوي�سرا� 20 ،شباط/فرباير 195 ،١٩٩٩ ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]1997؛ ق�ضية كالوت رقم [ 63١املحكمة العليا
يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا 17 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،)Downs Investments v. Perwaja Steel، 2000 WL 33657824 (QSC), [2000] QSC 421( ]2000متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوان. www.austlii.edu.au :
()7انظر ،لالطِّ الع على حيثيات لهذا املبد�أ ،Polimeles Protodikio Athinon ،اليونان ،200٩ ،خال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 30 ،أيار/مايو  ،200١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 26١املحكمة املحلية يف �سانه� ،سوي�سرا� 20 ،شباط/فرباير Schweizerische Zeitschrift für internationales ،]1997
.195 ،١٩٩٩ ،und europäisches Recht
()8انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ 986جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٤ ،شباط/فرباير 2002؛ حمكمة
العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� 13 ،أيلول�/سبتمرب  ،2002متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 26١املحكمة املحلية يف �سانه� ،سوي�سرا� 20 ،شباط/فرباير Schweizerische Zeitschrift für internationales und ،]1997
.195 ،١٩٩٩ ،europäisches Recht
()9انظر النبذة ب�ش�أن املادتني  75و.76
()10م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� 10 ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل  ،1980الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات
العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،1981 ،ال�صفحة .139
()11املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� 25 ،شباط/فرباير  ،200٤متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوان ،www.law.kuleuven.be :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا 2 ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٩متاحة بالهولندية يف الإنرتنت على العنوان،www.law.kuleuven.be :
ن�ص القرار بالهولندية وخال�صة بالإنكليزية
خال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� 5 ،أيار/مايو ُّ ،١٩٩٩
متاحني يف الإنرتنت على العنوان. www.law.kuleuven.be :
(( Vysšij Choziajstviennyj Sud Riespubliki Bielaruś، kassacionnoj kolliegii)12املحكمة االقت�صادية العليا يف بيالرو�س ،جلنة اال�ستئناف) ،بيالرو�س 3١ ،متوز/
يوليه  ،2006متاحة بالرو�سية والإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تطبيق التدابري الوطنية اخلا�صة بالدعم املايل يف القطاع الزراعي)؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 187حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة 2١ ،متوز/يوليه  ،10630 U.S. Dist. LEXIS 1997 ،]1997متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوان(.www.unilex.info :ر�أي القا�ضي ي�ؤ ِّيد انطباق قانون الإفال�س على البيوع التي حتكمها اتفاقية فيينا؛ وكانت الق�ضية تتع َّلق باتفاق توزيع ال حتكمه االتفاقية).

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

287

املادة 62
ا�ستالم الب�ضائع �أو َ
تنفيذ التزاماته الأخرى� ،إ َّال �إذا كان
يطلب من امل�شرتي دف َع الثمن �أو
يجوز للبائع �أن َ
َ
يتعار�ض مع هذا الطلب.
البائع قد ا�ستعمل ح ًّقا
ُ
ُ

نظرة جمملة
احلق يف مطالبة امل�شرتي بتنفيذ التزاماته.
 -1تخ ِّول املادة  62للبائع َّ
وهذا التدبري االنت�صافي معرتف به عموم ًا يف نظم القانون املدين ،يف حني
� َّأن نظم القانون الأنغلو�سك�سوين ال ت�سمح عموم ًا بهذا التدبري االنت�صافي
()1
�سمى "الأداء املطابق") �إ َّال يف ظروف حمدودة.
(الذي كثري ًا ما ُي َّ
تن�ص على هذا التدبري االنت�صافي �أي�ض ًا
وتوازي املادة  62املادة  ،46التي ُّ
()2
يتعر�ض لإخالل بالعقد من جانب البائع .ويف �إطار
للم�شرتي الذي َّ
الفرع اخلا�ص بالتدابري االنت�صافية املتاحة للبائع ،يرد احل ُّق يف تنفيذ
التزامات امل�شرتي يف بداية التدابري االنت�صافية املختلفة املتاحة للبائع،
مم ِّث ًال �صورة منعك�سة للو�ضعية التي ينالها التدبري االنت�صافي املوازي
()3
املتاح للم�شرتي �إزاء �إخالل البائع بالعقد.
 -2وكثريا ما ين ِّفذ الق�ضاة �أو املح َّكمون املادة � 62أو ي�ست�شهدون بها
من حيث �إنها متكِّن البائع من �أن يطلب دفع ثمن الب�ضائع املبيعة )4(.ومن
الناحية الأخرى يندر جدًّا ،كما ي َّت�ضح من ال�سوابق الق�ضائية� ،أن ي َّتخذ
()5
البائع �إجراء ق�ضائ ًّيا للمطالبة بالأداء املطابق اللتزام ا�ستالم الب�ضائع
()6
�أو �أن ت�ست�شهد قرارات املحاكم باملادة  62فيما يتع َّلق بالتزام اال�ستالم.
يواجه مب�ش ٍرت يرف�ض ا�ستالم
يف�ضل البائع ،عندما َ
ويف معظم الأحيان ِّ
الب�ضائع� ،أن يف�سخ العقد ويطالب بالتعوي�ض.

بحق البائع
ال�شروط العامة املتعلِّقة ِّ
يف املطالبة بالتنفيذ
 -3كما ي َّت�ضح من هذا احلكم ،ينطبق ح ُّق البائع يف املطالبة بالتنفيذ
تعر�ض لإخالل
على كل()7التزامات امل�شرتي .ويلزم �أن يكون البائع قد َّ
بالعقد ،ولكن ال اعتبار لطبيعة الإخالل ومداه.

 -4ويخ�ضع احل ُّق يف املطالبة بالتنفيذ مبوجب املادة  62لنوعني من
القيود :القيد الأول وارد يف املادة  62نف�سها؛ والقيد الثاين ينتج من املادة .28
احلق يف �أن يطلب من
 -5فبموجب املادة ُ ،62يحرم البائع من ِّ
امل�شرتي تنفيذ التزاماته �إذا كان البائع قد "ا�ستعمل ح ًّقا
يتعار�ض" مع
ُ
املطالبة بالتنفيذ .وحاالت التعار�ض متن ِّوعة .فيوجد التعار�ض ،يف جملة
�أمور ،يف حالة الف�سخ (املادة � )8()64أو� ،إذا كانت قد ُح ِّددت فرتة زمنية
�إ�ضافية لقيام امل�شرتي بالتنفيذ (املادة  ،))1( 63فخالل تلك الفرتة
(املادة  .))2( 63وباملثلُ ،يحرم البائع الذي باع ب�ضائع كان يتعينَّ عليه
احلق يف �أن يطلب من
�أن يحفظها كما هو من�صو�ص عليه يف املادة  88من ِّ
امل�شرتي ا�ستالمها.
 -6وينبثق القيد الثاين من املادة  28من االتفاقية ،التي تكون املحكمة
مبوجبها غري ملزَ مة ب�إ�صدار �أمر بالأداء املطابق ل�صالح البائع ،حتى
�إذا كان ذلك مطلوب ًا على نحو �آخر مبقت�ضى املادة � ،62إذا مل يكن من
�ش�أن املحكمة �أن تقوم بذلك مبقت�ضى قانونها الوطني فيما يتع َّلق بالعقود
()9
املماثلة التي ال حتكمها االتفاقية.

التنفيذ
 -7لكي يتم َّكن البائع من التعويل على حقوقه مبوجب املادة  ،62يتعينَّ
�أن "يطلب" من امل�شرتي تنفيذ التزاماته .وتبع ًا لذلك ،يجب �أن يكون
()10
هناك طلب وا�ضح من البائع ب�أن يفي امل�شرتي بااللتزام مو�ضع النظر.
وال يلزم توجيه �إخطار م�سبق بالإخالل �أو القيام ب� ِّأي �إجراء �شكلي معينَّ
�آخر من جانب البائع.
حق البائع يف �أن يطلب من امل�شرتي �أداء
 -8وال تق�صر االتفاقية َّ
معينة )11(.ويخ�ضع هذا احل ُّق لفرتات التقادم
التزاماته على فرتة زمنية َّ
العادية التي يفر�ضها القانون الوطني املنطبق �أو االتفاقية املتعلِّقة بفرتة
التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع� ،إذا كانت منطبقة.

احلوا�شي
()1لالطِّ الع على مزيد من التعليقات ب�ش�أن هذه امل�س�ألة ،انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،28الفقرة .١
()2انظر النبذة ب�ش�أن املادة .46
()3املرجع نف�سه.
(� ،Okresný súd Komárno )4سلوفاكيا� 12 ،آذار/مار�س  ،200٩متاحة بال�سلوفاكية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Okresný súd Komárnoسلوفاكيا� 2٤ ،شباط/فرباير  ،200٩متاحة بال�سلوفاكية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1020هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة ال�صربية،
�صربيا 28 ،كانون الثاين/يناير ]200٩؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة ال�صربية� ،صربيا 5 ،كانون الثاين/يناير  ،200٩متاحة
بال�صربية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ Polymelous Protodikeiou ton
( Athinonحمكمة ابتدائية متعدّدة الأع�ضاء يف �أثينا) ،اليونان( 200٩ ،امللف رقم  ،)200٩/4505متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
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� ،Okresný súd Bratislava IIIسلوفاكيا� 22 ،أيار/مايو  ،2008متاحة بال�سلوفاكية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ( Zhèjiāng shěng gāojí rénmín fǎyuànاملحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ) ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 2٤ ،ني�سان�/أبريل ،2008
متاحة بال�صينية يف الإنرتنت على العنوان ،www.aff.whu.edu.cn :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
كالرزروهي� ،أملانيا� ١٤ ،شباط/فرباير  ،53 ،2008 ،Internationales Handelsrecht ،2008متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Okresný súd Banská Bystricaسلوفاكيا� 7 ،آذار/مار�س  ،2008متاحة بال�سلوفاكية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg.law.pace.eduمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير
 ،62 ،200٩ ،Internationales Handelsrecht ،2008متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛  ،Igazságügyi tanács Szegedهنغاريا 22 ،ت�شرين
الثاين/نوفمرب  ،2007متاحة بالهنغارية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ Okresný
� ،súd Bratislavaسلوفاكيا 7 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2007متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Csongrád Megyei Bíróságهنغاريا،
 6حزيران/يونيه  ،2007متاحة بالهنغارية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم ( Hospodars’kyy sud Donets’koï oblasti[ 1406املحكمة التجارية يف �إقليم دونيت�سك)� ،أوكرانيا 13 ،ني�سان�/أبريل  ،]2007متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 2٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2006متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 15 ،ت�شرين الثاين/
نوفمرب  ،2006متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف بامبريغ� ،أملانيا 23 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر Internationales ،2006
 ،113 ،2007 ،Handelsrechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ 826حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،30 ،2007 ،Internationales Handelsrecht ،]2006متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على
العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة هوف� ،أملانيا� 2٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،2006متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1116جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
� 20أيلول�/سبتمرب  ،]2006متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ � ،Krajský súd Nitraسلوفاكيا 23 ،حزيران/يونيه  ،2006متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،حزيران/يونيه  ،2006متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩١١حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� 12 ،أيار/مايو Revue suisse de droit international ،]2006
197 ،2008 ،et européen؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 7 ،ني�سان�/أبريل  ،2006متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا 3 ،ني�سان�/أبريل  ،2006متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد
الرو�سي� ٩ ،آذار/مار�س  ،2006متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة الأوكرانية،
�أوكرانيا� 15 ،شباط/فرباير  ،2006متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 13 ،شباط/فرباير  ،2006متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 27 ،كانون الثاين/يناير  ،2006متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري
الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 13 ،كانون الثاين/يناير  ،2006متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
( Efetio Athinonحمكمة اال�ستئناف يف �أثينا) ،اليونان( 2006 ،امللف رقم  ،)2006/4861متاحة باليونانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم
التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 27 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2005متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة الأوكرانية� ،أوكرانيا� ١٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،2005متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 2 ،أيلول�/سبتمرب  ،2005متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 2 ،حزيران/يونيه  ،2005متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 10 ،شباط/فرباير  ،2005متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 2٤ ،كانون الثاين/يناير ،2005
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا 22 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg-online.ch :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة الأوكرانية� ،أوكرانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة كيل� ،أملانيا 27 ،متوز/يوليه  ،417 ،2007 ،Praxis Internationalen Privat- und Verfahrensrechts ،200٤متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 28 ،حزيران/يونيه  ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري
الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 17 ،حزيران/يونيه  ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة ال�صربية� ،صربيا� 27 ،أيار/مايو  ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا 21 ،ني�سان�/أبريل  ،200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف [�أملانيا 2١ ،ني�سان�/أبريل  ،]200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل
بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 20 ،ني�سان�/أبريل  ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم
[ 1120جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٩ ،ني�سان�/أبريل  ،]200٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٩ ،آذار/مار�س  ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 12 ،آذار/مار�س  ،200٤متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 2٤ ،شباط/فرباير  ،200٤متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٩ ،شباط/فرباير ،Revue suisse de droit international et européen ،200٤
 ،121 ،2005متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :خال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ هيئة التحكيم التجاري
الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 16 ،شباط/فرباير  ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 3 ،شباط/فرباير  ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 2 ،شباط/فرباير  ،200٤متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف بييليفلد� ،أملانيا12 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2003متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg-online.ch :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا 27 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2003متاحة بالأملانية يف
الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� ١٩ ،أيلول�/سبتمرب
 ،2003متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
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� 17أيلول�/سبتمرب  ،2003متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا� 15 ،أيلول�/سبتمرب ،2003
متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا،
� 10أيلول�/سبتمرب  ،2003متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ املحكمة املحلية يف بييليفلد� ،أملانيا� 15 ،آب�/أغ�سط�س  ،2003متاحة بالأملانية يف
الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ� ،أملانيا 15 ،متوز/يوليه
 ،22٩ ،2003 ،Internationales Handelsrecht ،2003متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 30 ،أيار/مايو  ،2003متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف غي�سني� ،أملانيا� 18 ،آذار/مار�س  ،2003متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت
رقم ( Choziajstviennyj sud Homieĺskoj oblasti[ 496املحكمة االقت�صادية يف �إقليم غوميل) ،بيالرو�س� 6 ،آذار/مار�س ]2003؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1098جلنة التحكيم
االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 17 ،شباط/فرباير  ،]2003متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 17 ،شباط/فرباير  ،2003متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ( Vysšjeho Choziajstviennoho Suda Riespubliki Bielaruśاملحكمة االقت�صادية العليا يف جمهورية بيالرو�س) ،بيالرو�س 3،كانون الثاين/يناير
 ،2003متاحة بالرو�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.spravka-jurist.com :خال�صة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي
والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 27 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2002متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم
التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 10 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2002متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 2 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2002متاحة بالإنكليزية يف
ن�ص القرار بالهولندية وخال�صة بالإنكليزية متاحان يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا 2 ،كانون الأول/دي�سمرب ُّ ،2002
الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ( Húběi shěng wǔhàn shì zhōngjí rénmín fǎyuànحمكمة ووهان ال�شعبية املتو�سطة التابعة ملحافظة هوباي) ،جمهورية
ال�صني ال�شعبية� ٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،2002متاحة بال�صينية يف الإنرتنت على العنوان ،www.aff.whu.edu.cn :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 636حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني 2١ ،متوز/يوليه ]2002؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل
بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 7 ،حزيران/يونيه  ،2002متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم
التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 16 ،ني�سان�/أبريل  ،2002متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 22 ،آذار/مار�س  ،2002متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� 27 ،شباط/فرباير  ،2002متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 22 ،كانون الثاين/يناير ،2002
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا 2١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،200١متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على
العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
االحتاد الرو�سي� 25 ،أيلول�/سبتمرب  ،200١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 17 ،متوز/يوليه  ،200١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 30 ،أيار/مايو  ،200١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 25 ،أيار/مايو  ،200١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 25 ،كانون الثاين/يناير  ،200١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ 1104جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 6 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]2000متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا 12 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2000متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-france.org :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة الأوكرانية� ،أوكرانيا� 8 ،أيلول�/سبتمرب  ،2000متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا 15 ،حزيران/يونيه  ،2000متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على
العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 380حمكمة بافيا� ،إيطاليا 2٩ ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،932 ،2000 ،Corriere Giuridico ،]١٩٩٩متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 807جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،حزيران/يونيه ]١٩٩٩؛ جلنة التحكيم
االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،ال�صني ١١ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٩متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 333
[املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا ١١ ،حزيران/يونيه  ،117 ،2000 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]١٩٩٩متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 265هيئة التحكيم التابعة
لغرفة التجارة وال�صناعة الهنغارية ،هنغاريا� 25 ،أيار/مايو 16 ،2000 ،Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ 470هيئة التحكيم
التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 22 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 469هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 6 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]1998متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ 3٤٤املحكمة املحلية يف �إرفورت� ،أملانيا 2٩ ،متوز/يوليه  ،200 ،200١ ،Internationales Handelsrecht ،]1998متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� 2٤ ،آذار/مار�س  ،1998متاحة بالأملانية يف
الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 10 ،كانون الثاين/يناير  ،1998متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 2٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،1997متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 217املحكمة
التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا� 26 ،أيلول�/سبتمرب  ،78 ،1998 ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،]1997متاحة بالأملانية يف الإنرتنت
على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 273حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه  ،]1997متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 283حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه  ،]1997متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني
ال�شعبية 26 ،حزيران/يونيه  ،1997متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 464هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١١ ،حزيران/يونيه ]1997؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 25 ،شباط/
فرباير  ،1997متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
� 12شباط/فرباير  ،1997متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ( Fújiàn shěng gāojí rénmín fǎyuànاملحكمة ال�شعبية العليا يف فوجيان)،
جمهورية ال�صني ال�شعبية 3١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1996متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف كوبلينت�س� ،أملانيا،
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 12ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1996متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 8 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،1996متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 30 ،آب�/أغ�سط�س  ،1996متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٦املحكمة املحلية يف بييليفلد� ،أملانيا� 2 ،آب�/أغ�سط�س  ،]1996متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg.law.pace.eduمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم والو�ساطة التابعة للغرف ال�سوي�سرية� ،سوي�سرا� 3١ ،أيار/مايو
 ،1996متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 16 ،أيار/مايو
 ،1996متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة اجلزئية يف �أم�سرتدام ،هولندا� 15 ،أيار/مايو Nederlands Internationaal ،1996
 ،1996 ،Privaatrechtالرقم 405؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٩ ،آذار/مار�س  ،1996متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2١١حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا� ١١ ،آذار/مار�س ]1996؛ (حبيبات الأملنيوم) ،متاحة بالأملانية يف
الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي 13 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1995متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل
بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1995متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم
التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة الهنغارية ،هنغاريا 17 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1995متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ 170حمكمة منطقة ترير� ،أملانيا 12 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،56٤ ،1996 ،Neue Juristische Wochenschrift–Rechtsprechungsreport ،]1995متاحة بالأملانية يف
الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 15 ،أيار/مايو  ،1995متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 410حمكمة منطقة
�آل�سفيلد� ،أملانيا� 12 ،أيار/مايو  ،120 ،1996 ،Neue Juristische Wochenschrift–Rechtsprechungsreport ،]1995متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg.law.pace.eduمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 135حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا،
� 3١آذار/مار�س  ،]1995متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
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املادة 63
يحد َد للم�شرتي فرت ًة �إ�ضافي ًة تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته.
( )1يجوز للبائع �أن ِّ
البائع �إخطار ًا من امل�شرتي ب�أنه لن ين ِّف َذ التزاماته يف الفرتة
( )2فيما عدا احلاالت التي يتل َّقى فيها ُ
املقر َرة له يف حالة
الإ�ضافية املح َّددة ،ال يجوز للبائع قبل انق�ضاء هذه الفرتة �أن ي�ستعمل � َّأي ٍّ
حق من احلقوق َّ
خمالفة العقد .غري � َّأن البائ َع ال يفقد ب�سبب ذلك ح َّقه يف طلب تعوي�ضات عن الت�أخري يف التنفيذ.

مقدمة
ِّ
 -1بال�سماح للبائع بتحديد فرتة �إ�ضافية للم�شرتي لتنفيذ التزاماته،
للحق املمنوح للم�شرتي مبقت�ضى
متنح املادة  63البائع ح ًّقا م�ساوي ًا ِّ
مت�صوران بنف�س الطريقة وم�صاغان بعبارات
املادة  :47فاحلكمان
َّ
بحق البائع يف �إعالن
ق
ل
يتع
فيما
خا�صة
ب�صفة
مفيدة
متماثلة .واملادة 63
َّ
ِّ
تن�ص على �أنه� ،إذا مل
ف�سخ العقد عم ًال باملادة  :64فاملادة ( )1( 64ب) ُّ
يدفع امل�شرتي الثمن �أو مل َي�ستلم الب�ضائ َع خالل الفرتة الإ�ضافية املح َّددة
وفق ًا للمادة  ،63يجوز للبائع �إعالن ف�سخ العقد .ومن َّثم ف� َّإن حتديد فرتة
�إ�ضافية ي�س ِّهل ف�سخ العقد )1(.بيد � َّأن �آلية ف�سخ العقد هذه ال تنطبق �إ َّال يف
حالة عدم دفع الثمن �أو عدم ا�ستالم الب�ضائع.
وتن�ص املادة  )2( 63على � َّأن البائع الذي مينح امل�شرتي فرتة
-2
ُّ
�إ�ضافية ال يجوز له ،خالل تلك الفرتة� ،أن ي�ستعمل � َّأي �سبيل انت�صاف
�إزاء خمالفة العقد ،ولكنه مع ذلك يحتفظ بح َّقه يف املطالبة بتعوي�ض
عن الت�أخري يف التنفيذ .واملق�صود من الأثر امللزم للبائع الذي يرت َّتب على
يحدد تلك الفرتة الإ�ضافية هو حماية امل�شرتي ،الذي يح ُّق
الإخطار الذي ِّ
�سيما عند اال�ستعداد لتنفيذ التزاماتهَّ � ،أن البائع �سيقبل
له �أن يتو َّقع ،وال َّ
()2
التنفيذ املطلوب.

حتديد فرتة �إ�ضافية
(املادة ))1( 63
يحدد فرتة �إ�ضافية للم�شرتي ،ولكنه غري ملزَ م ب�أن
 -3يح ُّق للبائع �أن ِّ
تن�ص
يفعل ذلك لكي يتم َّكن من اللجوء �إىل �سبل االنت�صاف املختلفة التي ُّ
عليها االتفاقية ،مبا يف ذلك ف�سخ العقد )3(.وقد �ش َّددت ع َّدة قرارات على
الطابع االختياري ملنح الفرتة الإ�ضافية )4(.غري � َّأن املحاكم تعتمد �أحيان ًا
()5
التف�سري املعاك�س.
يحدد فرتة �إ�ضافية �إ َّال عند انق�ضاء وقت
 -4ولي�س م�أذون ًا للبائع ب�أن ِّ
()6
تنفيذ االلتزام مو�ضع النظر ،كما ي َّت�ضح من الفحوى القانونية للحكم.
ن�ص �أحد القرارات على � َّأن "حتديد فرتة �إ�ضافية حتى
وتبع ًا لذلك َّ
قبل �أن ت�صبح املطالبة املعنية م�ستح َّقة ال ميكن �أن ي�شكِّل فرتة ذات
�صلة باملعنى املق�صود يف املادة  ،"63حتى �إذا كانت الفرتة املح َّددة
تنق�ضي بعد تاريخ اال�ستحقاق )7(.وحكمت حمكمة �أخرى مبثل ذلك بعد
�أن �أ�شارت �إىل � َّأن املادة " 63تفرت�ض م�سبقاً ،يف الواقع� ،أنه َّمت �إعالن

امل�شرتي خم ًّال بالعقد" قبل �أن مينح البائع الفرتة الإ�ضافية ،و� َّأن
تاريخ الدفع املبينَّ يف الفاتورة ،التي �صدرت يف وقت �إر�سال الب�ضائع،
يف�سر على �أنه فرتة �إ�ضافية )8(.غري � َّأن �إحدى املحاكم،
ال ميكن �أن َّ
�سيارات حيث كان تاريخ
عندما القت �صعوبة مماثلة فيما يتع َّلق ببيع َّ
ال�سيارات
دفع الثمن خا�ضع ًا لتوجيه �إخطار م�سبق من البائع بتوافر َّ
يحدد فرتة �إ�ضافية يف نف�س
وب�أرقام هياكلها ،قبلت ب� َّأن البائع ميكن �أن ِّ
م�ستحق الدفع؛ والحظت املحكمة � َّأن
الإخطار الذي �أ�صبح به الثمن
َّ
ا�شرتاط توجيه ر�سالتني منف�صلتني من البائع من �ش�أنه �أن يكون "متطلب ًا
()9
�شكل ًّيا بحت ًا".
ويتم تقرير الفرتة الإ�ضافية التي مينحها البائع بوا�سطة �إخطار
-5
ُّ
()10
من البائع �إىل امل�شرتي .ويجب �أن يبينِّ البائع بو�ضوح �أنه يتعينَّ على
()11
امل�شرتي �أن يقوم بالتنفيذ خالل فرتة �إ�ضافية حم َّددة �أو قابلة للتحديد.
وال يفي مبقت�ضيات املادة  )1( 63توجيه طلب عام ب�أن يقوم امل�شرتي
بتنفيذ واجباته �أو �أدائها فور ًا �أو دون �إبطاء )12(.وميكن حتديد الفرتة
يتم فيه التنفيذ (مث ًال بحلول � 30أيلول/
بالتاريخ الذي يجب �أن َّ
()13
�سبتمرب) �أو بفرتة زمنية (مث ًال يف غ�ضون �شهر من هذا اليوم).
ين�ص الإخطار
وكما لوحظ يف �أحد قرارات املحاكم ،لي�س �ضرور ًّيا �أن َّ
على � َّأن تنفيذ االلتزام قيد البحث �سيرُ ف�ض �إذا حدث بعد انق�ضاء الفرتة
()14
الإ�ضافية.
يحددها البائع ذات طول
 -6ويجب �أن تكون الفرتة الإ�ضافية التي ِّ
ويتم تقييم معقولية طول الفرتة
معقول لتفي مبقت�ضيات املادة ُّ .63
الإ�ضافية وفق ًا لظروف الق�ضية ،مبا يف ذلك الأعراف التجارية والعادات
التي ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني )15(.وتكون الفرتة املعقولة فيما يتع َّلق
()16
با�ستالم الب�ضائع �أطول عموم ًا من الفرتة املنطبقة على دفع الثمن.
وقد اع ُتربت فرتة  29يوم ًا ال�ستالم  200طن من حلم اخلنزير فرتة
معقولة )17(،وكذلك فرتة �شهرين ون�صف ال�شهر ال�ستالم ماكينة
طباعة )18(،يف حني � َّأن فرتة �أطول قلي ًال من �شهر واحد ح َّددها البائع
من طرف واحد بعد �إبرام عقد البيع ،تلتها فرتة �إ�ضافية قدرها
�سبعة �أيام ،ال�ستالم امل�شرتي  1 600طن من �أنابيب الأ�شعة الكاثودية
امل�ستعملة ،متثِّل حمولة � 110شاحنات ،اع ُتربت غري معقولة )19(.و ُيذكر
من الفرتات التي اع ُتربت معقولة �صراح ًة �أو �ضمن ًّيا ما يلي :فرتة قرابة
()21
�أربعة �أ�شهر لدفع الثمن؛( )20وفرتة  20يوم ًا لفتح خطاب اعتماد؛
وفرتة  20يوم ًا لدفع الثمن؛( )22وفرتة  13يوم ًا لفتح خطاب اعتماد �أو
دفع الثمن وال�ستالم الب�ضائع؛( )23وفرتة � 10أيام لدفع الثمن؛( )24وفرتة
�سبعة �أيام لدفع الثمن؛( )25وفرتة يومني لدفع الثمن حيث كان البائع
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

قد وافق �سابق ًا على ع َّدة ت�أجيالت لتاريخ اال�ستحقاق؛( )26وفرتة ت�سعة
م�ستحق
�أيام لدفع الثمنُ ،ح ِّددت يف �إخطار �أ�صبح مبوجبه الثمن �أي�ض ًا
َّ
()28
الدفع؛( )27وفرتة � 10أيام لدفع الثمن وا�ستالم الب�ضائع؛ وفرتة
� 10أيام لدفع الثمن؛( )29وفرتة � 10أيام للدفع بوا�سطة خطاب اعتماد
حيث كان امل�شرتي مت� ِّأخر ًا بالفعل عن الدفع لع َّدة �أ�شهر؛( )30و�أجل
نهائي لفرتة ال�سداد قدره �أربعة �أ�شهر َّمت حتديده عقب مفاو�ضات بني
()31
قررت �إحدى املحاكم � َّأن فرتة �سبعة �أيام
الطرفني .ويف املقابلَّ ،
حيث كان امل�شرتي قد رف�ض �سابق ًا دفع الثمن مفرطة الق�صر؛ وح َّدد
الق�ضاة الفرتة املعقولة ب�أ�سبوعني )32(.وباملثل ،اع ُتربت فرتة ثالثة �أيام
لتقدمي ت�أكيد م�صرفي لفتح خطاب اعتماد مفرطة الق�صر يف الظروف
()33
القائمة.
 -7وال يوجد يقني ب�ش�أن النتائج القانونية املرت ِّتبة على الفرتة
الإ�ضافية الأق�صر من �أن ت�شكِّل فرتة معقولة .فوفق ًا لأحد الآراء ،لي�س ملثل
هذه الفرتة �أثر .ووفق ًا لر�أي �آخر ،حت ُّل فرتة �إ�ضافية معقولة الطول حم َّل
الفرتة التي ُرف�ضت ب�سبب ق�صرها .وقد اعتمد �أحد قرارات املحاكم هذا
()34
النهج الثاين �صراحة.
 -8وال يخ�ضع منح الفرتة الإ�ضافية ل ِّأي متطلبات من حيث
بالتحرر من ال�شروط ال�شكلية،
ال�شكل ،وفق ًا للمبد�أ العام الذي يق�ضي
ُّ
تقرره املادة 11؛(� )35إ َّال �أنه يجوز للطرفني اخلروج على
الذي ِّ
()36
هذا املبد�أ.

			

�آثار حتديد فرتة �إ�ضافية
(املادة ))2( 63
 -9يتيح البائع للم�شرتي فر�صة نهائية مبنحه فرتة �إ�ضافية لأداء
()37
التعهد .ومن َّثم ف� َّإن البائع "ال
التزامه .وي�صبح البائع ملزَ م ًا بهذا ُّ
املقررة له
يجوز له ،خالل تلك الفرتة� ،أن ي�ستعمل � َّأي ٍّ
حق من احلقوق َّ
يف حالة خمالفة العقد" (املادة  ،)2( 63اجلملة الأوىل) .وعلى وجه
اخل�صو�صُ ،يع َّلق خالل هذه الفرتة ح ُّق البائع يف ف�سخ العقد وح ُّقه يف
املطالبة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار لعدم تنفيذ العقد .غري � َّأن البائع ال يفقد،
كما هو من�صو�ص عليه يف اجلملة الثانية من املادة  ،)2( 63بقيامه مبنح
()38
فرتة �إ�ضافية ،ح َّقه يف طلب تعوي�ضات عن الت�أخري يف التنفيذ.
 -10ويتو َّقف تعليق �سبل االنت�صاف املتاحة للبائع لدى انق�ضاء الفرتة
الإ�ضافية دون �أن يقوم امل�شرتي بالتنفيذ .وينق�ضي هذا التعليق �أي�ض ًا يف
احلالة املح َّددة التي يكون فيها البائع قد ت�س َّلم �إخطار ًا من امل�شرتي ،كما
هو من�صو�ص عليه يف املادة  ،)2( 63ب�أنه لن ين ِّف َذ التزاماته يف الفرتة
الإ�ضافية املح َّددة .ولكي يكون الإخطار املق َّدم من امل�شرتي نافذاً ،يتعينَّ
�أن يكون البائع قد ا�ستلمه ،وهذا خروج على القاعدة العامة الواردة يف
املادة  27من االتفاقية .ويف احلالتني ،تكون للبائع حرية اللجوء �إىل �سبل
االنت�صاف املختلفة املن�صو�ص عليها يف املادة .61
 -11و�إذا �أ َّدى امل�شرتي التزاماته خالل الفرتة الإ�ضافية التي َّمت
حتديدهاُ ،يح َرم البائع من كل �سبل االنت�صاف املتاحة له �إزاء الإخالل
احلق يف طلب التعوي�ض عن الأ�ضرار
بالعقد من جانب امل�شرتي ،با�ستثناء ِّ
ب�سبب الت�أخري يف الأداء (املادة  ،)2( 63اجلملة الثانية).

احلوا�شي
()1انظر ق�ضية كالوت رقم [ 6٤٩حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 31 ،آذار/مار�س  ،]200٤متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2٤3حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا� ٤ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٩متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت
على العنوان"( www.cisg-france.org :يف غياب �إخالل جوهري من جــانب امل�شـرتي ،كان يتع َّـين على البائع �أن مينح امل�شرتي فرتة �إ�ضافية لال�ستالم") ،ولكن انظر ق�ضية
كالوت رقم [ 62٩حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا 12 ،كانون الأول/دي�سمرب �( 65 ،200٤ ،Internationales Handelsrecht ،]2002أبدت املحكمة حججها من حيث وقوع
�إخالل جوهري ،ومل تعلِّق � َّأي نتائج قانونية خا�صة على الفرتة الإ�ضافية التي ح َّددها البائع للم�شرتي ال�ستالم الب�ضائع)؛ املحكمة العليا يف كوينـزالند ،حمكمة اال�ستئناف،
�أ�سرتاليا 12 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،(Downs Investments v. Perwaja Steel), [2001] QCA 433, [2002] 2 Qd R 462 ،200١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduر�أت املحكمة � َّأن املادة  63لي�ست لها �سوى �صلة قليلة بهذه الق�ضية ،ل َّأن امل�شرتي كان بالفعل خم ًّال �إخال ًال جوهر ًّيا عندما ح َّدد البائع فرتة �إ�ضافية
للم�شرتي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 63١املحكمة العليا يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا 17 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب (Downs Investments in liq. v. Perwaja Steel), 2000 WL ]2000
 ،33657824 (QSC), [2000] QSC 421متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان�( www.austlii.edu.au :أبدى القا�ضي حججه من حيث ف�سخ العقد ب�سبب الإخالل اجلوهري،
ومل يعلِّق � َّأي نتائج قانونية خا�صة على الفرتة الإ�ضافية التي ح َّددها البائع للم�شرتي لفتح خطاب اعتماد).
()2انظر التعليق على م�شروع املادة  ،59الفقرة  ،9التعليق على م�شروع اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع ،من �إعداد �أمانة الأون�سيرتال.
()3انظر النبذة ب�ش�أن املادة .6٤
()4انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ� ،أملانيا 18 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،esp. 111 ،105 ،200٩ ،Internationales Handelsrecht ،2008متاحة بالأملانية
يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 6٤٩حمكمة بادوفا� ،إيطاليا،
� 3١آذار/مار�س  ،]200٤متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ 2٤3حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا� ٤ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٩متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-france.org :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 28١حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� 17 ،أيلول�/سبتمرب .934 ،1993 ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]1993
()5انظر حمكمة منطقة غوتنغني� ،أملانيا� 20 ،أيلول�/سبتمرب  ،2002متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2٩3هيئة التحكيم الو ِّدي يف هامبورغ� ،أملانيا 2٩ ،كانون الأول/دي�سمرب Neue Juristische Wochenschrift- ،]1998
780 ،١٩٩٩ ،Rechtsprechungsreport؛ ق�ضية كالوت رقم [ 307املحكمة العليا ،النم�سا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب ،1997 ،Österreichische Zeitschrift für Rechtsvergleichung ،]1997
 ،2٤5متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()6انظر �أي�ض ًا املادة �"( 61إذا مل ُين ِّفذ امل�شرتي التزاماً.)"...
()7انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ� ،أملانيا 18 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،esp. 111-112 ،105 ،200٩ ،Internationales Handelsrecht ،2008متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
.
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()8ق�ضية كالوت رقم [ 6٤٩حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� 3١ ،آذار/مار�س  ،]200٤متاحة بالإيطالية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()9حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،30 ،2007 ،Internationales Handelsrecht ،2006متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()10ولكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1021هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة ال�صربية� ،صربيا 15 ،متوز/يوليه ( ]2008ق�ضية ب�ش�أن
معدات لتعبئة احلليب) ،متاحة بال�صربية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كان
يت�ضمن فرتة �إ�ضافية باملعنى املق�صود يف املادة ))1( 63؛
التزام تع َّهد به امل�شرتي ،خالل مفاو�ضات �أجراها الطرفان ،بدفع الثمن �ضمن ٍّ
حد زمني قدره قرابة �أربعة �أ�شهرَّ ،
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،1995متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduاع ُترب اتفاق �أُبرم �أثناء فرتة �سريان العقد على �أنه مينح امل�شرتي فرتة �إ�ضافية).
()11ولكن انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الثاين/يناير ( 1992قرار التحكيم رقم ،)7586
 ،esp. 1017 ،1015 ،1995 Journal du droit international ،60 ،1995 ، ICC International Court of Arbitration Bulletinمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
ت�صرف عندما ُجو ِبه بعدم �سداد امل�شرتي للثمن).
( www.unilex.infoيبدو � َّأن املح َّكم ا�ستنتج وجود فرتة �إ�ضافية من َّ
جمرد عدم قيام البائع ب� ِّأي ُّ
()12انظر التعليق على م�شروع املادة  ،59الفقرة  .7التعليق على م�شروع اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع ،من �إعداد �أمانة الأون�سيرتال.
()13انظر التعليق على م�شروع املادة  ،59الفقرة  .7التعليق على م�شروع اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع ،من �إعداد �أمانة الأون�سيرتال.
()14حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،30 ،2007 ،Internationales Handelsrecht ،2006متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()15انظر املحكمة العليا يف �سرتا�سبورغ ،فرن�سا 22 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2006متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-france.org :متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أ�شار احلكم �إىل دور الأعراف والعادات التي ا�ستقر عليها التعامل بني الطرفني).
()16بالنظر �إىل � َّأن القرار مل ُين�شر كامالً ،ال ميكن حتديد الطول امل�ضبوط للفرتة التي اعتربها الق�ضاة معقولة يف ق�ضية كالوت رقم [ 47املحكمة املحلية يف �آخني� ،أملانيا� ١٤ ،أيار/
مايو  ،760 ،1993 ،Recht der Internationalen Wirtschaft ،]1993متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()17انظر املحكمة املحلية يف بييليفلد� ،أملانيا 18 ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩١متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان. www.globalsaleslaw.org :
()18ق�ضية كالوت رقم [ 6٤5حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب ،١٩٩٩ ،Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale ،]1998
.112
()19
املحكمة العليا يف �سرتا�سبورغ ،فرن�سا 22 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2006متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-france.org :متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()20ق�ضية كالوت رقم [ 1021هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة ال�صربية� ،صربيا 15 ،متوز/يوليه ( ]2008ق�ضية ب�ش�أن معدات
لتعبئة احلليب) ،متاحة بال�صربية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()21هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( 2003 ،قرار التحكيم رقم  ،Yearbook Commercial Arbitration ،)11849املج َّلد  ،148 ،2006 ،3١متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()22املحكمة العليا ،النم�سا 28 ،ني�سان�/أبريل  ،208 ،200١ ،Internationales Handelsrecht ،2000متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.globalsaleslaw.org :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :بعد �إر�سال تذكريين بالدفع وانق�ضاء فرتة �إ�ضافية واحدة دون نتيجة).
()23ق�ضية كالوت رقم [ 26١املحكمة املحلية يف �سانه� ،سوي�سرا� 20 ،شباط/فرباير Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches ،]١٩٩٩[ ،]1997
 ،195 ،١٩٩٩ ،Rechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :سبق يف املا�ضي
حتديد ع َّدة فرتات �إ�ضافية).
()24املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا 2٩ ،ني�سان�/أبريل ،2005 ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،200٤
 ،12١متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()25هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة وال�صناعة الأوكرانية� ،أوكرانيا� ١٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،2005متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches ،2003
 ،107 ،200٤ ،Rechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()26حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا 2٤ ،كانون الثاين/يناير  ،2002متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()27ق�ضية كالوت رقم [ 826حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،30 ،2007 ،Internationales Handelsrecht ،]2006متاحة بالأملانية
يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()28ق�ضية كالوت رقم [ 217املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا� 26 ،أيلول�/سبتمرب Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches ،]1997
 ،78 ،1998 ،Rechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()29ق�ضية كالوت رقم [ 333املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ١١ ،حزيران/يونيه ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،]١٩٩٩
 ،117 ،2000متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()30ق�ضية كالوت رقم [ 886املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا 3 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]2002ق�ضية ب�ش�أن ماكينة لت�سوية الغزل)Schweizerische ،
 ،104 ،2003 ،Zeitschrift für Internationales und Europäisches Rechtترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()31ق�ضية كالوت رقم [ 1021هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة ال�صربية� ،صربيا 15 ،متوز/يوليه ( ]2008ق�ضية ب�ش�أن معدات
لتعبئة احلليب) ،متاحة بال�صربية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()32حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ١٤ ،شباط/فرباير  ،53 ،2008 ،Internationales Handelsrecht ،2008متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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()33حمكمة منطقة كا�سيل� ،أملانيا� 2١ ،أيلول�/سبتمرب  ،1995متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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( www.cisg.law.pace.eduالحظت جلنة التحكيم � َّأن البائع تخ َّلف عن توجيه �إخطار كتابي لتحديد فرتة �إ�ضافية ،وهذا يخالف العقد ،الذي مبوجب �شروطه يتعينَّ �أن تكون � ُّأي معلومات
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املادة 64
( )1يجوز للبائع ف�سخ العقد:
(�أ)  �إذا كان عدم تنفيذ امل�شرتي اللتزام من االلتزامات التي ير ِّتبها عليه العقد �أو هذه االتفاقية ي�شكِّل
خمالفة جوهرية للعقد؛ �أو
(ب) �إذا مل ين ِّفذ امل�شرتي التزامه بدفع الثمن �أو مل يت�س َّلم الب�ضائع يف الفرتة الإ�ضافية التي ح َّددها
البائع وفق ًا للفقرة ( )1من املادة � ،63أو �إذا �أعلن �أنه �سوف ال يفعل ذلك خالل تلك الفرتة.
(َّ � )2أما يف احلاالت التي يكون امل�شرتي فيها قد دفع الثمن فال يجوز للبائع ف�سخ العقد �إ َّال �إذا وقع
الف�سخ:

(�أ)

يف حالة التنفيذ املت� ِّأخر من قبل امل�شرتي ،قبل �أن يكون البائع قد علم ب� َّأن التنفيذ قد َّمت؛

(ب) ويف حاالت املخالفات الأخرى غري التنفيذ املت� ِّأخر� ،إذا وقع الف�سخ يف ميعاد معقول ،وذلك:
‘’1

بعد �أن يكون البائع قد علم باملخالفة �أو كان من واجبه �أن يعلم بها؛ �أو

يحددها البائع وفق ًا للفقرة ( )1من املادة � ،63أو بعد �أن يعلن امل�شرتي
‘ ’2بعد انق�ضاء فرتة �إ�ضافية ِّ
�أنه �سوف ال ين ِّفذ التزاماته خالل تلك الفرتة الإ�ضافية.

نظرة جمملة
حتدد املادة  64احلاالت التي يح ُّق للبائع �أن يعلن فيها ف�سخ العقد.
-1
ِّ
وميثِّل هذا احلكم �صورة منعك�سة لأحكام املادة  49التي يخ�ضع لها ح ُّق
امل�شرتي يف �إعالن ف�سخ العقد ب�سبب �إخالل البائع بالعقد )1(.وتخ�ضع �آثار
الف�سخ للمواد � 81إىل  .84ويجب على البائع �أن يعلن ف�سخ العقد بتوجيه
�إخطار (املادة  .)26ويتاح الف�سخ مبوجب املادة  64يف حالتني هما:
�أوالً� ،إذا كان تخلُّف امل�شرتي عن �أداء التزاماته التعاقدية ي�شكِّل خمالفة
جوهرية للعقد ح�سب التعريف الوارد يف املادة ( 25املادة �( )1( 64أ))؛
وثانياً� ،إذا تخ َّلف امل�شرتي عن دفع الثمن �أو ا�ستالم الب�ضائع خالل فرتة
�إ�ضافية َّمت حتديدها عم ًال باملادة ( 63املادة ( )1( 64ب)).
 -2وف�سخ العقد هو تدبري انت�صافي ي�شكِّل مالذ ًا �أخري ًا يتاح عندما ال
التقيد بالعقد )2(.وال يحدث الف�سخ
ميكن �أن ُيتو َّقع من البائع �أن يوا�صل ُّ
يوجه البائع �إخطار ًا بالف�سخ (املادة  .)26ويف حالة
تلقائ ًّيا بل يتط َّلب �أن ِّ
عدم دفع الثمن ،يح ُّق للبائع �أن يف�سخ العقد يف � ِّأي وقت بعد ا�ستيفاء
جميع ال�شروط امل�سبقة للف�سخ .وحيث يكون امل�شرتي قد دفع الثمن ،يفقد
احلق يف ف�سخ العقد �إذا مل ميار�سه خالل الفرتات املح َّددة يف
البائع َّ
املادة .)2( 64

الف�سخ ب�سبب املخالفة اجلوهرية للعقد
(املادة �( )1( 64أ))
 -3احلالة الأوىل التي ي�ستطيع البائع فيها ف�سخ العقد مبقت�ضى
املادة  )1( 64هي عندما يرتكب امل�شرتي خمالفة جوهرية للعقد ح�سب

()3
ت�سبب خمالفة العقد �ضرر ًا
تعريفها يف املادة  .25ويتط َّلب ذلك �أن ِّ
مما كان يح ُّق له �أن يتو َّقعه مبقت�ضى العقد،
للبائع يحرمه ب�صورة جوهرية َّ
املخالف يتو َّقع هذه النتيجة ومل يكن � ُّأي �شخ�ص
الطرف
�إ َّال �إذا مل يكن
ُ
ُ
وي الإدراك من نف�س ال�صلة يتو َّقع مثل هذه النتيجة يف نف�س الظروف
َ�س ِّ
(املادة  .)25وقد لوحظ يف �أحد قرارات التحكيم يف هذا ال�صدد �أنه
"وفق ًا للإطار العام لالتفاقية ولتف�سريها يف ال�سوابق الق�ضائية على
�ضيق ًا بغية منع
يف�سر مفهوم املخالفة اجلوهرية عادة تف�سري ًا ِّ
ال�سواءَّ ،
الإفراط يف ا�ستخدام ف�سخ العقد" )4(.وتو ِّفر ال�سوابق الق�ضائية �أمثلة
عديدة على املخالفات اجلوهرية التي تتع َّلق بثالثة �أنواع من خمالفات
ت�صورها ،وهي عدم دفع الثمن وعدم ا�ستالم الب�ضائع
العقد التي ميكن ُّ
وعدم تنفيذ التزامات �أخرى يفر�ضها العقد على البائع.
 -4وعموم ًا ي�شكِّل التخلُّف النهائي عن دفع الثمن �أو عن دفع جزء كبري
منه خمالفة جوهرية للعقد )5(.ويف كثري من الأحيان ي�أتي الربهان على
()6
التخلُّف النهائي عن دفع الثمن من �إعالن امل�شرتي �أنه لن يدفع الثمن
()7
�أو من حالة �إع�سار
جمرد الت� ُّأخر يف دفع
امل�شرتي .ويف املقابل ،ال ُيعترب َّ
()8
الثمن خمالفة جوهرية ما مل يكن �أداء التزام دفع الثمن يف الوقت
املح َّدد �أمر ًا جوهر ًّيا يف العقد .كما � َّأن الت� ُّأخر يف فتح خطاب اعتماد
()9
يف الوقت املح َّدد يف العقد ال ي�شكِّل تلقائ ًّيا خمالفة جوهرية للعقد،
غري �أنه ميكن �أن ي�شكِّل خمالفة جوهرية وفق ًا لظروف الق�ضية )10(.ويف
ق�ضية تتع َّلق ب�إبرام ع َّدة عقود متتالية� ،أمكن احلكم ب� َّأن عدم دفع ثمن
بع�ض العقود ال ي�شكِّل خمالفة جوهرية للعقود الأخرى ما مل يكن البائع
وامل�شرتي قد �أبرما اتفاق ًا �إطار ًّيا )11(.وحيث مل يدفع امل�شرتي الثمن ولكن
ال يبدو � َّأن متطلبات الإخالل اجلوهري قد ا�ستوفيت ،ميكن �أن ي�ستفيد
البائع من حتديد فرتة �إ�ضافية للم�شرتي للدفع ،ويتيح ذلك للبائع ف�سخ
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

العقد عم ًال باملادة ( )1( 64ب) �إذا تخ َّلف امل�شرتي عن دفع الثمن خالل
()12
تلك الفرتة.
 -5وعادة ما ي�شكِّل التخلُّف النهائي للم�شرتي عن ت�سلُّم الب�ضائع
خمالفة جوهرية للعقد )13(.وب�صفة عامة ال ُيعترب الت� ُّأخر يف ت�سلُّم
الب�ضاعة لب�ضعة �أيام �إخال ًال جوهر ًّيا� )14(.إ َّال � َّأن هذا الت� ُّأخر ميكن �أن
ي�شكِّل �إخال ًال جوهر ًّيا حيث تكون ملراعاة تاريخ ت�سلُّم الب�ضائع �أهمية
خا�صة للبائع ب�سبب هيكل العقد ،وذلك مث ًال �إذا كان البيع يتع َّلق بب�ضائع
�سريعة التلف �أو �إذا كان يتعينَّ �أن يتم َّكن البائع من الو�صول ال�سريع �إىل
مرافق خزن الب�ضائع �أو نقلها )15(.وقد رئي ،فيما يتع َّلق بعقد ت�سليم على
دفعات ي�شرتط على امل�شرتي �أن يت�س َّلم كمية حم َّددة من الب�ضائع كل �سنة،
� َّأن الطابع اجلوهري للإخالل الذي ارتكبه امل�شرتي ب�أخذ كمية غري كافية
من الب�ضائع يف �إحدى ال�سنوات يجب تقييمه ح�سب عالقته بالكميات التي
ين�ص عليها العقد يف جممله ،ولي�س فقط الكميات التي ينبغي توريدها
ُّ
()16
�سنو ًّيا.
 -6كما � َّأن عدم تنفيذ التزامات غري دفع الثمن �أو ت�سلُّم الب�ضائع
املبينة يف املادة
ميكن �أن ي�شكِّل �إخال ًال جوهر ًّيا حيث ُت�ستوفى املعايري َّ
 .25وقد �س َّلمت �إحدى املحاكم بوجود �إخالل جوهري فيما يتع َّلق بحظر
لإعادة الت�صدير مفرو�ض على امل�شرتي )17(.ويف املقابل ،ر�أت �إحدى
املحاكم ،فيما يتع َّلق بواجب امل�شرتي �أن يتعاون مع البائع يف و�ضع
جدول زمني للت�سليم لل�سنة القادمةَّ � ،أن عدم التعاون الكافي الذي ي َّتهم
به البائع امل�شرتي ال ي�شكِّل �إخال ًال جوهر ًّيا يف �ضوء املعايري الواردة يف
()18
املادة .25

الف�سخ ب�سبب التخلُّف عن الدفع �أو اال�ستالم
خالل فرتة �إ�ضافية حم َّددة
(املادة ( )1( 64ب))
تن�ص املادة ( )1( 64ب) على �سبب ثانٍ لف�سخ العقد ،ال ينطبق
-7
ُّ
()19
�إ َّال يف حاالت عدم دفع الثمن �أو التخلُّف عن ت�سلُّم الب�ضائع .فيجوز
للبائع �أن يف�سخ العقد �إذا مل يدفع امل�شرتي الثمن �أو مل يت�س َّلم الب�ضاعة
()20
يحددها البائع مبقت�ضى املادة .)1( 63
خالل الفرتة الإ�ضافية التي ِّ
ويجوز للبائع �أي�ض ًا �أن يف�سخ العقد �إذا �أعلن امل�شرتي �أنه لن يدفع الثمن
�أو يت�س َّلم الب�ضائع خالل الفرتة املح َّددة على هذا النحو .ويتغ َّلب احل ُّق
يف الف�سخ عم ًال باملادة ( )1( 64ب) على ال�صعوبات املحيطة مب�س�ألة
ما �إذا كان الإخالل الذي يرتكبه امل�شرتي �إخال ًال جوهر ًّيا على �أ�سا�س
املبينة يف املادة  .25وميكن �أن يحدث يف حاالت ا�ستثنائية �أن
املعايري َّ
تذهب القرارات �إىل �أنه ال يح ُّق للبائع �أن يف�سخ العقد �إ َّال �إذا كان قد
�سبق له �أن ح َّدد للم�شرتي فرتة �إ�ضافية للتنفيذ ،وبذلك تتجاهل نطاق
()21
املادة �( )1( 64أ).
املقررة يف املادة ( )1( 64ب) يف
 -8وال تنطبق �آلية ف�سخ العقد َّ
احلاالت التي يخالف فيها امل�شرتي التزام ًا غري دفع الثمن �أو ت�سلُّم
البت فيما �إذا كان �إخالل امل�شرتي ميكن �أن
املهم ُّ
الب�ضائع .ولذا فمن ِّ
بناء على
يعترب �إخال ًال بالتزام بدفع الثمن �أو ت�سلُّم الب�ضائع .ومن ِّ
املهمً ،
البت فيما �إذا كان بالو�سع تف�سري خمالفة امل�شرتي ب�أنها انتهاك
ذلكُّ ،
لاللتزام بدفع الثمن �أم لاللتزام بت�سلُّم الب�ضائع .ومبوجب املادة ،54
ت�شكِّل اخلطوات �أو الإجراءات الالزمة للتم ُّكن من الدفع جزء ًا من
االلتزام بدفع الثمن .وهكذا يكون التخلُّف عن فتح خطاب اعتماد داخ ًال

			

()22
احلجة نف�سها �إذا مل
يف نطاق انطباق املادة ( )1( 64ب) .وتنطبق َّ
ين ِّفذ امل�شرتي الأعمال التي يكون من املعقول تو ُّقعها منه لتمكني البائع من
ت�سليم الب�ضائع.
يحدد البائع للم�شرتي فرتة �إ�ضافية لأداء التزامات
 -9وحيث ِّ
غري التزام دفع الثمن �أو ت�سلُّم الب�ضائع ،ال ي�ؤ ِّدي تخلُّف امل�شرتي
عن �أداء االلتزام املعني حتى نهاية تلك الفرتة �إىل ال�سماح للبائع
بالف�سخ مبوجب املادة ( )1( 64ب) .وال ميكن ف�سخ العقد �إ َّال �إذا كان
الإخالل جوهر ًّيا (املادة �( )1( 64أ)) .غري � َّأن هذا احل َّد الزمني
لي�س دون � ِّأي مفعول .فمن ناحية ،ال يجوز للبائع �أن يلج�أ خالل تلك
الفرتة �إىل � ِّأي �سبيل من �سبل االنت�صاف ب�سبب الإخالل بالعقد
(املادة  .))2( 63ومن الناحية الأخرى ،ميكن �أن ي�ؤ ِّدي رف�ض �أداء
التزام غري دفع الثمن �أو ت�سلُّم الب�ضائع �إىل ازدياد الوزن املعطى لعدم
الأداء ،وميكن �أن ي�ؤثِّر على تقييم الطابع اجلوهري للإخالل الذي ارتكبه
()23
امل�شرتي.

�إعالن ف�سخ العقد
يتم ف�سخ العقد بوا�سطة �إعالن من البائع
 -10مبوجب املادة ُّ ،64
()24
ف�سخ العقد") .ومبقت�ضى املادة  ،26ال يكون �إعالن ف�سخ
("يجو ُز للبائع ُ
()25
العقد نافذ ًا �إ َّال �إذا َّمت بتوجيه �إخطار �إىل امل�شرتي .ووفق ًا للمادة ،27
ال ي�ؤ ِّدي الت�أخري �أو اخلط�أ يف �إي�صال الر�سالة �أو عدم و�صولها �إىل حرمان
احلق يف التعويل عليها .ووفق ًا للمادة  ،11ال يلزم �أن يكون
البائع من ِّ
الإخطار كتابيا ،وال يخ�ضع ل ِّأي �شروط ب�ش�أن ال�شكل ،ما عدا حيث ينطبق
التحرر من ال�شروط ال�شكلية
التح ُّفظ الوارد يف املادة  .96ويعني مبد�أ
ُّ
يتم �شفو ًّيا �أو �أن ينبثق
الذي يحكم الإخطار � َّأن �إعالن الف�سخ ميكن �أن َّ
ت�صرف البائع )26(.و�أ ًّيا كانت و�سيلة التعبري التي يختارها امل�شرتي،
من ُّ
()27
يجب �أن ي�شري الإخطار بو�ضوح �إىل � َّأن البائع ينهي العقد .ووفق ًا لع َّدة
قرارات من املحاكم ،يجوز �أن يكون �إعالن الف�سخ مدرج ًا يف الإخطار
يحدد به البائع للم�شرتي فرتة �إ�ضافية للأداء )28(.وهذا هو احلال
الذي ِّ
�سيف�سخ فور ًا
حيث يعلن البائع ،عندما ِّ
يحدد الفرتة الإ�ضافيةَّ � ،أن العقد ُ
يف حالة عدم دفع الثمن خالل الفرتة املح َّددة )29(.ومن الناحية الأخرى،
جمرد التهديد بف�سخ العقد )30(.وميكن �أن ينتج الف�سخ �أي�ض ًا من
ال يكفي َّ
()31
رفع دعوى �أو ا�ستهالل �إجراء حتكيم بهدف ف�سخ العقد� ،أو من احلكم
()32
بتعوي�ض عن اخل�سارة الناجتة من عدم الأداء.

فرتة الإعالن عن الف�سخ عندما
يكون الثمن قد ُدفع
(املادة ))2( 64
حتدد املادة  )2( 64الأحوال التي يجب �أن يمُ ار�س فيها ح ُّق البائع
ِّ -11
معينة .ومبا � َّأن القواعد الواردة يف
فرتات
خالل
العقد
ف�سخ
يف �إعالن
َّ
املادة  )2( 64ال تنطبق �إ َّال يف احلاالت التي يكون فيها امل�شرتي قد دفع
حق البائع يف �إعالن ف�سخ العقد ال يخ�ضع ،يف املقابل ،حلدود
الثمن ف� َّإن َّ
زمنية ما دام امل�شرتي مل يدفع الثمن كله )33(.ف�إذا مل يدفع امل�شرتي �سوى
جزء من الثمن ،ي�ستمر ح ُّق البائع يف �إعالن الف�سخ يف � ِّأي وقت )34(.ويف
حاالت عدم دفع الثمن ،ال مينع البائع من �إعالن ف�سخ العقد �سوى تنازله
()35
النية.
عن ذلك ِّ
ت�صرفه املناق�ض ملبد�أ ُح�سن َّ
احلق �أو ُّ
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يحدد فرتة �إ�ضافية للتنفيذ وفق ًا للمادة  .)1( 63ف�إذا مل تكن هناك
�أو مل ِّ
احلق يف �إعالن ف�سخ العقد ،ما مل
البائع
يفقد
للتنفيذ،
إ�ضافية
فرتة �
َّ
ُيع ِلن الف�سخ خالل فرتة معقولة بعد �أن يكون قد علم� ،أو كان من واجبه
�أن يعلم ،باملخالفة (املادة ( 64ب) ‘ .)’1وحيث يكون البائع قد ح َّدد
احلق يف �إعالن ف�سخ العقد ما مل
للم�شرتي فرتة �إ�ضافية للتنفيذ ،يفقد َّ
ُيعلن الف�سخ خالل فرتة معقولة بعد انق�ضاء الفرتة الإ�ضافية التي ح َّددها
�أو بعد �أن ُيعلن امل�شرتي �أنه لن ين ِّفذ التزاماته خالل تلك الفرتة الإ�ضافية
(املادة ( 64ب) ‘ .)’2ومل ين�ش�أ من املادة � )2( 46سوى �سوابق ق�ضائية
قليلة للغاية.

 -12وحيث يكون امل�شرتي قد دفع الثمن ،يفقد البائع ح َّقه يف
ف�سخ العقد �إذا مل يعلن الف�سخ خالل الفرتات املن�صو�ص عليها يف
ومييز هذا احلكم بني ت�أخري التنفيذ واملخالفات الأخرى
املادة ِّ .)2( 64
غري ت�أخري التنفيذ .ففي حاالت ت�أخري التنفيذ ،يفقد البائع ح َّقه يف �إعالن
()36
ف�سخ العقد ،ما مل يعلن ف�سخه قبل �أن يعلم � َّأن التنفيذ قد َّمت (مت� ِّأخراً).
تن�ص على �أنه يف
ومن َّثم فاحلكم �أكرث �صرامة من املادة  ،)2( 49التي ُّ
حاالت ت�أخري البائع الت�سليم ُي�سمح للم�شرتي بفرتة معقولة ،بعد �أن يعلم
�أن الت�سليم قد َّمت ،لإعالن ف�سخ العقد )37(.وفيما يتع َّلق ب� ِّأي خمالفة غري
متيز املادة ( )2( 64ب) وفق ًا ملا �إذا كان البائع قد ح َّدد
ت�أخري التنفيذِّ ،

احلوا�شي
()1ب�سبب الت�شابه بني احلكمني ،ت�شري املحاكم �أحيان ًا �إىل املادة  64بد ًال من املادة  :49انظر املحكمة التجارية يف كورتريك [بلجيكا ٤ ،حزيران/يونيه  ،]200٤متاحة بالهولندية يف
الإنرتنت على العنوان ،www.law.kuleuven.be :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف نورنبريغ� ،أملانيا� 20 ،أيلول/
�سبتمرب  ،1995متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان( www.globalsaleslaw.org :انظر ق�ضية كالوت رقم [ 22٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ،]1996
 ،6٩0 ،1997 ،Neue Juristische Wochenschrift—Rechtsprechungsreportمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :التي �أ�شري فيها �إىل اخلط�أ الوارد يف حكم حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف نورنبريغ).
()2انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ� ،أملانيا 18 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب CISG-online No. 1734 ،105 ،IHR 2009 ،2008؛ لالطِّ الع على مالحظة
م�شابهة فيما يتع َّلق باملادة  ،49انظر النبذة ب�ش�أن املادة .٤٩
()3انظر النبذة ب�ش�أن املادة .25
()4هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آب�/أغ�سط�س ( 1998قرار التحكيم رقم  ،2000 ،ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)9887املج َّلد ،11
الرقم  ،109 ،2متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.unilex.info :
()5حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 2٩ ،أيار/مايو  ،)Doolim Corp. v. R Doll, LLC et al.( 2009متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوان ( www.cisg.law.pace.edu :فيما يتع َّلق بدفعة �أقل من الثمن بن�سبة  25يف املائة)؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 2 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2002متاحة بالفرن�سية يف
الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 578حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة
ميت�شيغان الغربية ،الواليات املتحدة 17 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،WL 34046276 2001 ،]200١متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :عدم دفع
أهم �شكل للإخالل اجلوهري من جانب امل�شرتي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 468هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد
الثمن هو � ُّ
الرو�سي 5 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]1998؛ ق�ضية كالوت رقم [ 130حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٤
()6انظر ،على �سبيل املثال ،حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 2 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2002متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 36١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براون�شفايغ� ،أملانيا 28 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر Transportrecht- ،]١٩٩٩
.٤ ،2000 ،Internationales Handelsrecht
()7ق�ضية كالوت رقم [ 308املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا ،منطقة �أ�سرتاليا اجلنوبية� ،أدياليد� ،أ�سرتاليا 28 ،ني�سان�/أبريل Federal Court Reports ،57 )1995( ،]1995
(�أ�سرتاليا) .)Roder Zelt- und Hallenkonstruktionen GmbH v. Rosedown Park Pty Ltd. et al.( 2٤0-216
()8حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا 22 ،متوز/يوليه  ،2٩ ،2005 ،Internationales Handelsrecht ،200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 30١هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية،
( ،1992قرار التحكيم رقم  ،1995 ،ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)7585املج َّلد  ،6الرقم  ،60 ،2متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
. www.unilex.info
()9جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،ني�سان�/أبريل ( 2006قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2006/21متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة كا�سيل� ،أملانيا� 2١ ،أيلول�/سبتمرب  ،1995متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg-online.ch :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 23 ،ني�سان�/أبريل
 ،Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،1995املج َّلد  ،1446 ،200٤ ،1995متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()10جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 15 ،أيلول�/سبتمرب  ،2005متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 976جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 26 ،حزيران/يونيه ،]2003
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا يف كوينـزالند ،حمكمة اال�ستئناف� ،أ�سرتاليا 12 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،200١
 ،(Downs Investments v. Perwaja Steel), [2001] QCA 433 [2002] 2 Qd R 462متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ 63١املحكمة العليا يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا 17 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،)Downs Investments in liq. v. Perwaja Steel( ]2000متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
www.austlii.edu.au؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١ ،آذار/مار�س Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué ،١٩٩٩
 ،shū xuǎnbiānاملج َّلد  ،1585 ،200٤ ،١٩٩٩متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 717جلنة التحكيم االقت�صادي
والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 6 ،كانون الثاين/يناير  ،Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،]١٩٩٩املج َّلد ،200٤ ،١٩٩٩
1417؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٩ ،قرار التحكيم رقم  ،Yearbook Commercial Arbitration ،)1027٤املج َّلد  ،8٩ ،200٤ ،2٩متاحة بالإنكليزية يف
.
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الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 2١ ،متوز/يوليه Zhōngguó guójì ،1997

 ،jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiānاملج َّلد  ،2215 ،200٤ ،1997متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()11ق�ضية كالوت رقم [ 826حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،30 ،2007 ،Internationales Handelsrecht ،]2006متاحة بالأملانية
يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()12انظر ،على �سبيل املثال ،جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 15 ،أيلول�/سبتمرب  ،2005متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2٤3حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا� ٤ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٩متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-france.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الحظت املحكمة �أنه ،يف غياب �إخالل جوهري،كان ينبغي للبائع �أن مينح امل�شرتي
فرتة �إ�ضافية يقوم خاللها باال�ستالم)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 26١حمكمة منطقة �سانه� ،سوي�سرا� 20 ،شباط/فرباير Schweizerische Zeitschrift für internationales ،]1997
 ،197-195 ،١٩٩٩ ،und europäisches Rechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
التح�صل على خطاب اعتماد خالل الفرتة الإ�ضافية التي ح َّددها البائع مبوجب املادة .)63
( www.cisg.law.pace.eduالتخلُّف عن
ُّ
()13انظر ق�ضية كالوت رقم [ 987جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 22 ،آذار/مار�س ) ]200١رف�ض ا�ستئجار �سفينة لنقل
الب�ضائع يف �إطار عقد بيع ب�شرط الت�سليم على ظهر ال�سفينة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 217املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� 26 ،أيلول�/سبتمرب Schweizerische ،]1997
 ،78 ،1998 ،Zeitschrift für Internationales und Europäisches Rechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 227حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� 22 ،أيلول/
على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :رف�ض ت�سلُّم ب�ضائع) (انظر َّ
�سبتمرب  ،2٤ ،١٩٩٩ ،Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،]1992متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :رف�ض ت�سلُّم �أكرث من ن�صف الب�ضائع)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 ٩كانون الثاين/يناير  ،Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،1993املج َّلد  ،187 ،200٤ ،1993متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduرف�ض �إر�سال �سفينة لنقل الب�ضائع يف �إطار بيع ب�شرط الت�سليم على ظهر ال�سفينة).
()14ق�ضية كالوت رقم [ 2٤3حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا� ٤ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٩متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-france.org :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :بيع ع�صري برتقال كان يتعينَّ �أن ينظَّ م ت�سليمه على مدى ع َّدة �أ�شهر ،حيث �أعلن امل�شرتي عن ت�أخري قدره ب�ضعة
�أيام يف ت�سلُّم �إحدى الدفعات)؛ ولكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ 62٩حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا 12 ،كانون الأول/دي�سمرب ،200٤ ،Internationales Handelsrecht ،]2002
( 65ر�أت املحكمة � َّأن الت�أخري لب�ضعة �أيام ي�شكِّل �إخال ًال جوهر ًّيا؛ وينبغي احل ُّد من مغزى هذا الت�أكيد ،ل َّأن البائع �سبق �أن منح امل�شرتي فرتة �إ�ضافية دون نتيجة).
()15لالطِّ الع على ت�أكيد مماثل ،انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا 22 ،متوز/يوليه  ،2٩ ،2005 ،Internationales Handelsrecht ،200٤متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :بعد �أن ذكرت املحكمة هذا املبد�أ،
رف�ضت وجود �إخالل جوهري فيما يتع َّلق بت�أخري ت�سليم �أحذية �أطفال م�سايرة للمو�ضة).
()16حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ� ،أملانيا 18 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،105 ،200٩ ،Internationales Handelsrecht ،2008متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على
العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()17ق�ضية كالوت رقم [ 15٤حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا� 22 ،شباط/فرباير  ،632 ،1995 ،Journal du droit international ،]1995متاحة بالفرن�سية يف
يقدم
الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-france.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كان م�شرتط ًا على بائع جينز ،مبوجب العقد� ،أن ِّ
�إثبات ًا للمق�صد النهائي للب�ضائع يف �أفريقيا و�أمريكا اجلنوبية بغية �ضمان امتثال امل�شرتي حلظر �إعادة ت�صدير يتعلق ،على اخل�صو�ص ،ب�أوروبا؛ ور�أت املحكمة � َّأن تخلُّف امل�شرتي
عن تقدمي ما يثبت املق�صد النهائي للب�ضائع هو خمالفة جوهرية).
()18حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ� ،أملانيا 18 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،105 ،200٩ ،Internationales Handelsrecht ،2008متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على
العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()19هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( 1996قرار التحكيم رقم  ،ICC International Court of Arbitration Bulletin ،)857٤املج َّلد ،11
حلكم �إىل اخليار املتاح للبائع لف�سخ العقد ب�سبب املخالفة اجلوهرية �أو الف�سخ
الرقم  ،57 ،2000 ،2متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان�(www.cisg.law.pace.edu :أ�شار ا ُ
عند انق�ضاء فرتة �إ�ضافية دون القيام بالتنفيذ).
()20انظر ،على �سبيل الإي�ضاح ،حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ١٤ ،شباط/فرباير  ،53 ،2008 ،Internationales Handelsrecht ،2008متاحة بالأملانية
يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :دفع الثمن)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 886املحكمة
التجارية يف كاناتون �سانت غالني� ،سوي�سرا 3 ،كانون الأول/دي�سمرب 10٤ ،2003 ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،]2002؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا 2٤ ،كانون الثاين/يناير  ،2002متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت
على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()21ق�ضية كالوت رقم [ 307املحكمة العليا ،النم�سا� ١١ ،أيلول�/سبتمرب  ،72٩ ،2000 ،Juristische Blätter ،]1997متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا النبذة ب�ش�أن املادة  ،63الفقرة .3
()22انظر ،على �سبيل الإي�ضاح ،ق�ضية كالوت رقم [ 26١حمكمة منطقة �سانه� ،سوي�سرا� 20 ،شباط/فرباير Schweizerische Zeitschrift für Internationales und ،]1997
 ،195 ،١٩٩٩ ،Europäisches Rechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
التح�صل على خطاب اعتماد خالل الفرتة الإ�ضافية التي ح َّددها البائع مبوجب املادة .)63
(التخلُّف عن
ُّ
()23انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ 15٤حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا� 22 ،شباط/فرباير ،632 ،1995 ،Journal du droit international ،]1995
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :فيما يتع َّلق بتخلُّف امل�شرتي عن تقدمي الإثبات الذي ي�شرتطه العقد للمق�صد النهائي للب�ضائع،
ذكرت املحكمة ،يف تقديرها للطابع اجلوهري للإخالل الذي ارتكبه امل�شرتيَّ � ،أن البائع منح امل�شرتي فرتة معقولة للوفاء بالتزاماته التعاقدية).
()24ق�ضية كالوت رقم [ 1021هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية بغرفة التجارة وال�صناعة يف �صربيا� ،صربيا 15 ،متوز/يوليه ( ]2008ق�ضية ب�ش�أن معدات لتعبئة
احلليب) ،متاحة بال�صربية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :لف�سخ العقد ،ال يلزم
قرار من حمكمة �أو من هيئة حتكيم")؛ ق�ضية كالوت رقم [ 7٤6حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا 2٩ ،متوز/يوليه  ،]200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :لي�س يف اتفاقية البيع � ُّأي ف�سخ بواقع احلال للعقد").
()25انظر جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،ني�سان�/أبريل ( 2006قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2006/21متاحة بالإنكليزية
يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل ُتف�سخ العقود التي �أُبرمت يف هذه الق�ضية ،ل َّأن البائع مل يخطر امل�شرتي بالف�سخ)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 7٤6حمكمة
.
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اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا 2٩ ،متوز/يوليه  ،]200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()26حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا 22 ،متوز/يوليه  ،2٩ ،2005 ،Internationales Handelsrecht ،200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.globalsaleslaw.orgمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كان ينبغي �أن يكون �سلوك البائع الذي ي�ستظهر بالف�سخ �سلوك ًا ميكِّن
امل�شرتي من �أن ي�ستنتج � َّأن البائع ينهي العقد)؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 2 ،كانون الأول/دي�سمرب  ،2002متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان،www.cisg-online.ch :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ف�سخ العقد "حدث عن طريق �أفعال قاطعة")؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2٤3حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل،
فرن�سا� ٤ ،شباط/فرباير  ،]١٩٩٩متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-france.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة املحلية يف كا�سيل� ،أملانيا� 2١ ،أيلول�/سبتمرب  ،1995متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
تتم �ضمن ًّيا").
" ( www.cisg.law.pace.eduالإفادة الالزمة بهذا املعنى مبوجب املادة  26من اتفاقية البيع ميكن �أن َّ
()27ق�ضية كالوت رقم [ 427املحكمة العليا ،النم�سا 28 ،ني�سان�/أبريل ) 167 ،2000 ،Österreichische Juristenzeitung ،]2000يجب �أن يكون وا�ضح ًا بجالء من الإعالن
التقيد بالعقد).
� َّأن البائع مل يعد يرغب يف ُّ
()28ق�ضية كالوت رقم [ 7٤6حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا 2٩ ،متوز/يوليه  ،]200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.globalsaleslaw.org :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا 2٤ ،كانون الثاين/يناير  ،2002متاحة بالأملانية يف الإنرتنت
على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 986جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري
الدويل ال�صينية ،ال�صني � ٤ ،شباط/فرباير ]2002؛ ق�ضية كالوت رقم [ 26١حمكمة منطقة �سانه� ،سوي�سرا� 20 ،شباط/فرباير Schweizerische Zeitschrift für in� ،]1997
 ،197-195 ،١٩٩٩ ،ternationales und europäisches Rechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
 .www.cisg.law.pace.eduولكن انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( 2003 ،قرار التحكيم رقم  ،Yearbook Commercial Arbitration ،)11849املج َّلد ،2006 ،3١
تقرر �أنه ،عندما تحُ َّدد فرتة �إ�ضافية" ،ي�ستوجب الإنهاء �إر�سال �إخطار ثانٍ حم َّدد بعد انق�ضاء الفرتة
 ،148متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :التي ِّ
الإ�ضافية".
()29قارن ،لالطِّ الع على �صيغة مماثلة ،حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا 2٤ ،كانون الثاين/يناير  ،2002متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg-online.chمتاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :قال البائع ،عندما ح َّدد فرتة �إ�ضافية� ،إنه "�سوف يرف�ض قبول الدفع  ...و� ...سوف
 ...يطالب بتعوي�ض عن الإخالل بالعقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 26١حمكمة منطقة �سانه� ،سوي�سرا� 20 ،شباط/فرباير Schweizerische Zeitschrift für internationales ،]1997
 ،197-195 ،١٩٩٩ ،und europäisches Rechtمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduقال البائع �إنه �سريف�ض قبول التنفيذ وقيام امل�شرتي بت�سلُّم الب�ضائع �إذا انق�ضت الفرتة الإ�ضافية دون تنفيذ من جانب امل�شرتي).
()30ق�ضية كالوت رقم [ 7٤6حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا 2٩ ،متوز/يوليه  ،]200٤متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة
بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ورد يف الإخطار الذي ح َّدد الفرتة الإ�ضافية ما يلي�" :سنع ِّول على تقدمي مطالبات بالتعوي�ض ب�سبب عدم التنفيذ
�أو �سنف�سخ العقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 83حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� 2 ،آذار/مار�س Neue Juristische Wochenschrift–Rechtsprechungsreport ،]١٩٩٤
( ،1075 ،١٩٩٤ ، )NJW-RRمتاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :إفادة
حتتوي على تذكري بااللتزام العالق بدفع الثمن وت�شري �إىل �إمكانية �أن ين�سحب البائع من العقد).
()31انظر ،على �سبيل املثال ،املحكمة التجارية يف فر�ساي ،فرن�سا� ١3 ،آذار/مار�س  ،2010متاحة بالفرن�سية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-france.org :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ 427املحكمة العليا ،النم�سا 28 ،ني�سان�/أبريل .167 ،2000 ،Österreichische Juristenzeitung ،]2000
()32املحكمة املحلية يف كا�سيل� ،أملانيا� 2١ ،أيلول�/سبتمرب  ،]1995متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
(ا�ستهل البائع �إجراءات قانونية مطالب ًا بالتعوي�ض عن اخل�سارة الناجتة من "الف�شل التام" لل�صفقة).
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
َّ
()33انظر تعليق �أمانة الأون�سيرتال على م�شروع املادة .60
()34ق�ضية كالوت رقم [ 53٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا� 3١ ،أيار/مايو  ،]2002متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان،www.globalsaleslaw.org :
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()35ق�ضية كالوت رقم [ 826حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،30 ،2007 ،Internationales Handelsrecht ،]2006متاحة بالأملانية
يتم التنازل
يف الإنرتنت على العنوان ،www.globalsaleslaw.org :متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ر�أت املحكمة � َّأن َّ
احلق يف الف�سخ مل َّ
عنه على الرغم من مرور �ستة �أ�شهر بني حتديد البائع الفرتة الإ�ضافية و�إعالن الف�سخ ،ل َّأن امل�شرتي ال ميكن �أن يتو َّقع �أ َّال ي�ستخدم البائع حقوقه).
()36انظر ،كمثال للحكم ،هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( 2003 ،قرار التحكيم رقم  ،Yearbook Commercial Arbitration ،)11849املج َّلد ،148 ،2006 ،3١
متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu. :كان البائع قد �أر�سل خطاب ًا بالف�سخ بعد �أن علم بفتح امل�شرتي (مت� ِّأخراً) خطاب االعتماد).
()37انظر النبذة ب�ش�أن املادة .49
.
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 65
(�  )1إذا كان العقد يق�ضي ب� َّأن على امل�شرتي �أن يعينِّ �شكل الب�ضائع �أو مقايي�سها �أو ال�صفات الأخرى
يقدم هذه املوا�صفات يف امليعاد امل َّتفق عليه �أو خالل مدة معقولة بعد ا�ستالم طلب بذلك من البائع
املميزة لها ومل ِّ
ِّ
يحدد املوا�صفات بنف�سه وفق ًا حلاجات امل�شرتي التي ميكن له
أن
�
له،
أخرى
�
حقوق
أي
�
ب
إخالل
ل
ا
دون
للبائع،
جاز
ِّ
ِّ
معرفتها.
يحدد فرتة معقولة
(�  )2إذا ح َّدد البائع بنف�سه املوا�صفات كان عليه �أن يبلِّغ امل�شرتي بتفا�صيلها و�أن ِّ
يحدد موا�صفات خمتلفة .و�إذا مل يقم امل�شرتي بذلك يف املدة املح َّددة بعد ا�ستالم �إخطار
ميكن فيها للم�شرتي �أن ِّ
من البائع بهذا ال�ش�أن ت�صبح املوا�صفات التي و�ضعها البائع نهائية.

مقدمة
ِّ
 -1تتناول املادة 65احلاالت التي يرتك فيها العقد للم�شرتي حتديد "�شكل
املميزة لها" (املادة .))1( 56
الب�ضائع �أو مقايي�سها �أو ال�صفات الأخرى ِّ
يت�صرف بد ًال من امل�شرتي ،بحيث ي�ستطيع �أن
ويتيح احلكم للبائع �أن
َّ
يحدد بنف�سه املوا�صفات التي يتط َّلبها العقد .ووفق ًا لذلك ،متنح املادة
ِّ
 65البائع �سبي ًال �إ�ضاف ًّيا من �سبل االنت�صاف بغية حفظ حقوقه .كما � َّأن
تو�ضح املادة  :)1( 14فاقرتاح �إبرام العقد ميكن �أن يكون حم َّدد ًا
املادة ِّ 65
حتديد ًا كافي ًا لي�شكِّل عر�ض ًا (�إيجاباً) �إذا كان العقد املقرتح يق�ضي ب�أن
يكون هناك حتديد للب�ضائع بعد �إبرامه )1(.وقرارات املحاكم �أو التحكيم
()2
طبقت املادة � 65أو ا�ست�شهدت بها نادرة جدًّا.
التي َّ

يحدد املوا�صفات
ح ُّق البائع يف �أن ِّ
(املادة ))1( 65
يحدد املوا�صفات بنف�سه بد ًال من امل�شرتي
 -2يخ�ضع ح ُّق البائع يف �أن ِّ
لع َّدة �شروط .ف�أوالً ،يتعينَّ �أن يكون امل�شرتي قد تخ َّلف عن حتديد
املوا�صفات "يف امليعاد امل َّتفق عليه" .ف�إذا مل يكن هناك تاريخ مبينَّ يف
العقد بهذا ال�صدد ،فيجب على البائع الذي يرغب يف و�ضع املوا�صفات
يقدم املوا�صفات ،التي يتعينَّ �أن تق َّدم
�أن يطلب قبل ذلك من امل�شرتي �أن ِّ
"خالل مدة معقولة بعد ا�ستالم الطلب" .وهكذا يجب �أن ي�صل طلب
املبينة
البائع �إىل امل�شرتي لكي يكون نافذاً ،على خالف القاعدة العامة َّ

يف املادة  .27وثانياً ،يتعينَّ �أن تكون املوا�صفات التي ي�ضعها البائع بعد
تخلُّف امل�شرتي عن القيام بذلك م�ستوفية "حلاجات امل�شرتي التي ميكن
له معرفتها".
يحدد املوا�صفات التي يحتاجها امل�شرتي .وقد
 -3ولي�س البائع ملزَم ًا ب�أن ِّ
يف�ضل البائع االعتماد على تدابري االنت�صاف الأخرى املتاحة �إزاء خمالفة
ِّ
امل�شرتي للعقد .كما � َّأن املوا�صفات التي ي�ضعها البائع ال تخ ُّل ب� ِّأي حقوق
�أخرى قد تكون للبائع .وهذا يعني � َّأن البائع الذي و�ضع املوا�صفات يحتفظ
�سببها
ِّ
باحلق يف املطالبة بالتعوي�ض عن الأ�ضرار الناجمة عن اخل�سارة التي َّ
تخلُّف امل�شرتي.
احلق يف حتديد
�إعمال ِّ
املوا�صفات (املادة ))2( 65
 -4تنظِّ م املادة  )2( 65ممار�سة البائع ح ّقه يف حتديد املوا�صفات
بالنيابة عن امل�شرتي مبقت�ضى املادة  .)1( 65و ُي�شرتط على البائع �أن
يحدد له فرتة معقولة يجوز خاللها
ُيبلِّغ امل�شرتي بتفا�صيل موا�صفاته و�أن ِّ
يقدم موا�صفات خمتلفة (اجلملة الأوىل) .و�إذا مل ي�ستفد
للم�شرتي �أن ِّ
احلق يف تقدمي موا�صفات خمتلفة خالل الفرتة املعقولة
امل�شرتي من ِّ
املح َّددة على هذا النحو ،تكون موا�صفات البائع ملزمة (اجلملة الثانية).
وقد رئي �أنه �إذا ق َّدم البائع موا�صفات دون اتخاذ اخلطوات الأولية
املن�صو�ص عليها يف املادة  ،)2( 65ال تكون موا�صفات البائع ملزمة
()3
بحرية تقدمي موا�صفات خمتلفة.
للم�شرتي ،الذي يحتفظ ِّ

احلوا�شي
()1انظر ،فيما يتع َّلق بالعالقة بني املادة  65من اتفاقية البيع وتكوين العقود ،جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 23 ،ني�سان/
�أبريل ( 1997قرار التحكيم رقم  ،Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū xuǎnbiān ،)CISG/1997/08املج َّلد  ،17٤0 ،200٤ ،1997متاحة بالإنكليزية يف
الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :بينما ادعى امل�شرتي �أن العقد مل ُيربم ،م�ستظهراً ،يف جملة �أمور ،باملادتني  )1( 14و� ،65أ�شارت هيئة التحكيم �إىل � َّأن املادة
تن�ص على �أنه� ،إذا مل يبينِّ الطرفان تفا�صيل الب�ضائع ،ال ينعقد العقد")؛ ق�ضية كالوت رقم [ 133حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� 8 ،شباط/فرباير ]1995
" 65ال ُّ
تعو�ض املادة  65عن عدم قبول التعديل املقرتح للعقد والذي يتع َّلق ب�أمور من بينها التحديد ال�ضروري ملوا�صفات الب�ضائع).
أن
(ال ميكن � ِّ
( ،Efeteio Athinon)2اليونان( 2006 ،رقم امللف  ،8٤١ ،2005 ،Episkópisi Emporikoú Dikaíou ،)2006/4861متاحة باليونانية يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduال ي�شري القرار �إ َّال �إىل املادة  65من بني �سبل االنت�صاف املتاحة للبائع)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني
ال�شعبية� 2٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،2000متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أ�شار امل�شرتي وحده �إىل املادة )65؛ جلنة التحكيم االقت�صادي

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

301

والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 23 ،ني�سان�/أبريل ( 1997قرار التحكيم رقم Zhōngguó guójì jīngjì màoyì zhòngcái cáijué shū ،)CISG/1997/08
 ،xuǎnbiānاملج َّلد  ،17٤0 ،200٤ ،1997متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا ١٩ ،ني�سان�/أبريل  ،1996متاحة
بالأملانية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 133حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� 8 ،شباط/فرباير .]1995

()3حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا ١٩ ،ني�سان�/أبريل  ،1996متاحة بالأملانية يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg-online.ch :

الف�صل الرابع من اجلزء الثالث
انتقال تبعة الهالك [انتقال التبعة] (املواد )70-66

نظرة جمملة

 -6وتتناول ع َّدة حماكم تبعات غري تبعة هالك الب�ضائع �أو تلفها.
وقد ذهب �أحد القرارات �إىل � َّأن عدم جدارة �سفينة النقل بالثقة� ،أو
الت�أخري يف النقل ،ال ي�شكِّل تبعة تخ�ضع لقواعد الف�صل الرابع )11(.ومن
طبقت ع َّدة حماكم �أحكام الف�صل الرابع على انتقال
الناحية الأخرىَّ ،
تبعات �أخرى غري تبعة هالك الب�ضائع �أو تلفها .وت�شمل هذه التبعات تبعة
ت� ُّأخر الناقل بعد ت�سلُّمه الب�ضائع من البائع )12(،وتبعة عدم �صحة �إ�سناد
لوحة زيتية �إىل مبدعها )13(،وتبعة �أن حتظر اللوائح احلكومية التجارة يف
()14
الب�ضائع املعنية.

 -1يتناول الف�صل الرابع من اجلزء الثالث من االتفاقية انتقال
تبعة هالك الب�ضائع �أو تلفها �إىل امل�شرتي .فاملادة الأوىل من الف�صل
وحتدد
(املادة  )66تبينِّ الآثار على امل�شرتي بعد انتقال تلك التبعة �إليهِّ .
املواد الثالث التي تعقبها (املواد  )69-67القواعد املتعلِّقة بوقت انتقال
التبعة �إىل امل�شرتي .وتبينِّ املادة الأخرية من الف�صل (املادة )70
تخ�صي�ص تبعة الهالك �أو التلف �إذا ارتكب البائع خمالفة جوهرية.
تن�ص على � َّأن البائع
َّ
وتطبق املواد � 69-67أي�ض ًا مقرتنة باملادة  36التي ُّ
()1
م�س�ؤول عن � ِّأي عيب يف املطابقة يوجد يف وقت انتقال التبعة.
حتمل البائع تبعة هالك الب�ضائع �أو تلفها
 -2وكقاعدة عامة ،ينتهي ُّ
متى وفى بالتزامه بت�سليم الب�ضائع �أو امل�ستندات (انظر الفرع الأول
من الف�صل الثاين من اجلزء الثالث (املواد  ،)34-31املعنون "ت�سليم
الب�ضاعة وامل�ستندات") .وكثري ًا ما تكون العبارات امل�ستخدمة يف الف�صل
الرابع ويف املواد  34-31متطابقة .ومن َّثم ا�س ُتنتج يف �أحد القرارات �أنه
()2
ينبغي تف�سري كلمة "الناقل" يف املادتني  31و 67كلتيهما تف�سري ًا واحداً.
 -3وتنطبق القواعد الواردة يف الف�صل الرابع دون اعتبار ملا �إذا كان
البائع �أم امل�شرتي هو الذي ميلك الب�ضائع )3(.ولذلك حت ُّل �أحكام الف�صل
حمل قانون البيع الوطني الذي يلقي التبعة على "مالك" الب�ضائع،
الرابع َّ
معينة مبقت�ضى االتفاقية
رغم � َّأن النتيجة قد تكون هي نف�سها يف � ِّأي حالة َّ
ومبقت�ضى القانون الوطني على ال�سواء )4(.ور�أت �إحدى املحاكم � َّأن هناك
ممار�سة دولية را�سخة تق�ضي ب� َّأن حقوق ملكية الب�ضائع تنتقل يف وقت
ين�ص العقد على غري ذلك )5(.وكانت العقود
انتقال تبعة الهالك ما مل َّ
ال التكلفة والت�أمني وال�شحن"
تت�ضمن يف تلك الق�ضية �شرط "ال�سعر �شام ً
َّ
و�شرط "ت�سليم الب�ضاعة خال�صة �أجرة النقل" (�إىل املكان املق�صود)،
التي تق�ضي ب�أن تنتقل التبعة يف وقت ت�سليم الب�ضائع �إىل الناقل الأول.
ولذلك كانت النتيجة يف تلك الق�ضية هي � َّأن حقوق امللكية انتقلت يف وقت
ت�سليم الب�ضائع �إىل الناقل.
()6
 -4ويتط َّلب انتقال التبعة وجود عقد �صحيح.

اتفاق الطرفني ب�ش�أن
انتقال التبعة
 -7قد ي َّتفق البائع وامل�شرتي على وقت انتقال تبعة الهالك �أو التلف
�إىل امل�شرتي .ووفق ًا للمادة  ،6يحكم اتفاق الطرفني هذه امل�س�ألة حتى �إذا
خرج اتفاقهما على �أحكام الف�صل الرابع التي تنطبق لوال ذلك .وكثري ًا ما
يتعاقد الطرفان على انتقال التبعة ب�أن يدرجا �صراحة يف اتفاقهما �شروط ًا
()15
جتارية ،مثل الإنكوترمز ال�صادرة عن الغرفة التجارية الدولية.
وقد ي َّتفق الطرفان على تغيري �شرط جتاري قيا�سي� )16(،أو على اعتماد �شرط
()18
حملي� )17(،أو ي�ستخدمان �شرط ًا جتار ًّيا ب�ش�أن الثمن ولي�س الت�سليم.
وقد ي َّتفق الطرفان �أي�ض ًا على �إ�سناد التبعة ب�إدراج ال�شروط املعيارية �أو
ال�شروط التجارية العامة للبائع �أو امل�شرتي )19(.وقد يك�شف تف�سري العقد
بعناية عن وجود اتفاق ب�ش�أن وقت انتقال التبعة .ففي ق�ضية تتع َّلق بعقد
بيع ح�صان ،حيث كانت �صحة العقد م�شروطة بالنجاح يف �إعادة البيع
بعد �أن يد ِّرب امل�شرتي احل�صان ملدة ثالثة �أ�شهر ،ر�أت املحكمة � َّأن اتفاق ًا
م�ستق ًّال غري م�شروط ،يق�ضي بدفع مبلغ مق َّدم ،ي�شكِّل اتفاق ًا على � َّأن
تبعة هالك احل�صان (فيما يتع َّلق باملق َّدم) تنتقل عندما يتل َّقى امل�شرتي
احل�صان �أو يت�س َّلمه .وقالت املحكمة �إنه بالنظر �إىل اخلطر الدائم املتمثِّل
يف �إ�صابة احل�صان �أثناء تدريبه ويف انخفا�ض قيمتهُ ،يق�صد من دفع
املق َّدم �إيجاد توازن عادل بني م�صالح الطرفني ،يخ ِّفف من اخلطر الذي
يتعر�ض له البائع واملتمثِّل يف احتمال فقدان احل�صان وكذلك احتمال
َّ
عدم املوافقة على مطالبة بدفع ثمن ال�شراء ،مع �إتاحة الفر�صة للم�شرتي
()20
لتح�سني احل�صان لكي يح ِّقق �أعلى ثمن ممكن يف �إعادة البيع.
ف�سرت حمكمة �أملانية �شرط ًا
بيد �أنه ،على الرغم من �أحكام املادة َّ ،6
جمان ًا") ،من�صو�ص ًا عليه يف ال�شروط
جتار ًّيا (""( )"frei Hausالت�سليم َّ
التجارية العامة لبائع فرن�سي ،وفق ًا للقانون الأملاين ،ل َّأن البائع ا�ستخدم
�شرط ًا �شائع ًا يف التجارة الأملانية وم�صوغ ًا باللغة الأملانية وكان امل�شرتي
()21
�أملانيا.

طبيعة التبعة
 -5يتناول الف�صل الرابع الهالك �أو التلف الذي يحدث للب�ضائع
املبيعة .وهذا مبينَّ �صراحة يف احلكم الأول من املادة  ،66و�ضمن ًّيا
يف املواد الأخرى .وي�شمل هالك الب�ضائع احلاالت التي ال ميكن فيها
()8
العثور على الب�ضائع(� )7أو التي ُ�سرقت فيها �أو ُنقلت �إىل �شخ�ص �آخر.
()10
وي�شمل تلف الب�ضائع دمارها التام ،وتلفها املادي )9(،وتدهور حالتها،
وتقلُّ�صها� ،أثناء النقل �أو التخزين.
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

 -8وتنطبق القواعد التي �أر�ستها االتفاقية يف املادة  8ب�ش�أن تف�سري
والت�صرفات ال�صادرة من الطرفني على االتفاقات املتعلِّقة بالتبعة.
البيانات
ُّ
وهكذا خل�صت حمكمة �إىل � َّأن الطرفني ا َّتفقا على �أن ي�سلِّم البائع الب�ضائع
�شخ�ص
يف مكان عمل امل�شرتي لأنه ،وفق ًا للمادة  ،)2( 8ميكن �أن يفهم
ٌ
وي الإدراك يف نف�س ظروف امل�شرتي � َّأن ا�ستخدام امل�صطلح الأملاين
َ�س ُّ
جمان ًا") يعني الت�سليم يف مكان عمل امل�شرتي،
(""( )"frei Hausالت�سليم َّ
()22
ولذلك ت�صبح املادة  69ولي�س املادة  67هي املنطبقة.

القواعد امللزمة الأخرى
ب�ش�أن انتقال التبعة
تن�ص املادة  )1( 9على � َّأن الطرفني ملزَ مان ب� ِّأي ممار�سات ا�ستقر
-9
ُّ
حتدد تبعة الهالك �أو التلف .وقد
التي
تلك
فيها
مبا
بينهما،
التعامل
عليها
ِّ
للتو�صل �إىل دليل
ال�سابقة
الطرفني
بحثت املحاكم �أحيان ًا عن ممار�سات
ُّ
على ق�صد الطرفني فيما يتع َّلق بتبعة الهالك )23(.غري � َّأن �إحدى املحاكم
خل�صت �إىل � َّأن �سلوك طرف ما فيما يتع َّلق بالتبعة يف منا�سبتني �سابقتني
()24
ال يكفي لإن�شاء ممار�سة ملزمة.
 -10وقد يكون البائع وامل�شرتي ملزمني �أي�ض ًا بالأعراف التجارية فيما
يتع َّلق بتبعة الهالك �أو التلف .فهما ملزمان ،مبقت�ضى املادة � ،)1( 9إذا
ا َّتفقا على ُعرف ما ،دول ًّيا كان �أو حمل ًّيا .وهما ملزَ مان �أي�ضاً ،مبقت�ضى
املادة  ،)2( 9بالأعراف الدولية امل َّتبعة على نطاق وا�سع التي يعرفانها �أو
ُيفرت�ض �أن يعرفاها ،ما مل ي َّتفقا على خالف ذلك .و�إذا ا�ستخدم الطرفان
ن�صا �صريح ًا على � َّأن �شروط
يف عقدهما �شروط ًا جتاري ًة و�أدرجا يف العقد ًّ
الإنكوترمز تنطبق ف� َّإن املادة  )1( 9جتعل تعريف غرفة التجارة الدولية
لل�شروط التجارية ملزماً ،ولكن مبا � َّأن الإنكوترمز م َّتبعة على نطاق وا�سع
يف بيع الب�ضائع الدويل ف� َّإن املحاكم تن ِّفذ يف كثري من الأحيان تعاريف
غرفة التجارة الدولية لل�شروط التجارية حتى يف حالة عدم �إدراج تلك
()25
التعاريف �صراحة ،وذلك مبقت�ضى املادة .)2( 9

عبء �إثبات انتقال التبعة
 -11ال تتناول املادة  66و�أحكام الف�صل الرابع الأخرى م�س�ألة من الذي
يقع عليه عبء �إثبات انتقال تبعة الهالك �أو التلف �إىل امل�شرتي.
ولدى النظر يف عبء الإثبات فيما يتع َّلق بانتقال التبعة ،يجب التمييز
بني م�س�ألتني� :إثبات ما �إذا كانت التبعة قد انتقلت ،و�إثبات ما �إذا كانت
الب�ضائع مطابقة ل�شروط العقد يف وقت انتقال التبعة (قارن املادة .)36
()26

�إثبات انتقال التبعة
ُ -12تلقي الق�ضايا عبء الإثبات على البائع الذي يرفع دعوى للح�صول
على الثمن وفق ًا للمادة  )27(.62وقد �أخفق البائعون ،يف ع َّدة ق�ضايا ،يف
�إثبات �أنهم �س َّلموا الب�ضائع ،ولذلك رئي � َّأن امل�شرتين لي�سوا ملزَ مني بدفع
الثمن .ففي �إحدى الق�ضايا ،خل�صت املحكمة �إىل � َّأن �سند ال�شحن الذي
يو�ضح ا�سم امل�شرتي بو�صفه
و�صف الب�ضائع املبيعة و�صف ًا دقيق ًا ولكنه مل ِّ
مت�سلِّم الب�ضائع لي�س �إثبات ًا كافياً )28(.ويف ق�ضية ثانية ،خل�صت املحكمة
�إىل � َّأن الإي�صال املختوم ولكن غري املو َّقع عليه لي�س دلي ًال كافي ًا على ت�سليم
()29
الب�ضائع للم�شرتي يف مكان عمله ح�سبما ي�شرتط عقد البيع.

			

�إثبات املطابقة يف وقت انتقال التبعة
 -13حيث يتل َّقى امل�شرتي ب�ضائع تالفة ويكون هناك نزاع على ما �إذا
كان التلف قد حدث قبل انتقال تبعة الهالك �إىل امل�شرتي �أم بعده ،رئي
يف معظم الق�ضايا �أنه يقع على امل�شرتي عبء �إثبات حدوث التلف قبل
انتقال التبعة �إليه� )30(.إ َّال � َّأن بع�ض املحاكم ترى � َّأن عبء الإثبات ينتقل
معينة .فقد ر�أت �إحدى املحاكم �أنه �إذا �أخطر امل�شرتي البائع
يف حاالت َّ
بعدم املطابقة امتثا ًال للمادة � 39أو �إذا رف�ض امل�شرتي الب�ضائع فور ًا عند
يتحمل البائع عبء �إثبات املطابقة يف وقت انتقال التبعة ،بينما
الت�سليمَّ ،
()31
تنتقل التبعة �إىل امل�شرتي بعد �أن يقبل الب�ضائع دون �أن ي�شتكي؛ ور�أت
حمكمة �أخرى �أنه حيث يكون هناك �أمر حكومي مب�صادرة املنتجات
تلوثها بالديوك�سنيُ ،يفرت�ض � َّأن الب�ضائع امل�س َّلمة
الغذائية التي ُي�شتبه يف ُّ
كانت غري مطابقة يف وقت انتقال التبعة ،ولذلك تنتقل تبعة �إثبات � َّأن
اال�شتباه ال �أ�سا�س له �إىل البائع )32(.ومن الناحية الأخرى ،ر�أت �إحدى
يتحمل عبء �إثبات � َّأن الب�ضائع (مادة الفينول) كانت
املحاكم � َّأن البائع َّ
()33
غري معيبة يف وقت انتقال تبعة الهالك �إىل امل�شرتي .ويف هذه الق�ضية
يتحمل
َّ
املعينة ،رئي � َّأن بائع الب�ضاعة ب�شرط الت�سليم على ظهر ال�سفينة َّ
�سببت
مبادة
رت
ث
�
أ
ت
الب�ضائع
أن
�
على
ال
دلي
م
د
ق
امل�شرتي
أن
ل
ؤولية
�
امل�س
ً
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
يقدم البائع
تدهور حالتها قبل ت�سليم الب�ضائع �إىل الناقل ،يف حني مل ِّ
دلي ًال على العك�س.
وتقدم الق�ضايا التالية �أمثلة على الدليل الالزم لإثبات املطابقة
-14
ِّ
�أو عدم املطابقة يف وقت انتقال التبعة .فحيث ق َّدم البائع �سند �شحن
الربان ب� َّأن الب�ضائع "�سليمة على ظهر ال�سفينة"
يحمل مالحظة من َّ
يقدم امل�شرتي دلي ًال على � َّأن تدهور حالتها حدث قبل ت�سليم البائع
ومل ِّ
()34
حتمل امل�شرتي تبعة التدهور .وباملثل ،حيث كان
الب�ضاعة �إىل الناقلَّ ،
هناك دليل على � َّأن الب�ضائع (�أ�ضالع حيوانات) َّمت جتهيزها وخزنها
يف ظروف ودرجات حرارة مقبولة من وقت جتهيزها �إىل �أن ُنقلت �إىل
امل�شرتي ،وحيث مل يكن يف الأد َّلة ما يوحي ب� َّأن املج ِّهز �أو مرفق التخزين
قام ب� ِّأي عمل غري �سليم فيما يتع َّلق بالب�ضائع �أو � َّأن الأ�ضالع ف�سدت قبل
حتمل امل�شرتي التبعة )35(.ومن الناحية الأخرى ،ر�أت
نقلها �إىل امل�شرتيَّ ،
حمكمة �أخرى �أنه حيث كان هناك دليل على � َّأن نظام تربيد �شاحنة الناقل
املجمدة
كان يعمل با�ستمرار خالل النقل ،وكانت لزوجة �شرائح الفلفل َّ
وتك�سرها قد اك ُت�شفا يف مكان املق�صد ،ر�أت حمكمة � َّأن عدم املطابقة
ُّ
كان موجود ًا بالفعل يف وقت انتقال التبعة� ،أي الوقت الذي ُ�سلِّمت فيه
الب�ضائع �إىل الناقل )36(.ولكن ينبغي مالحظة �أنه لي�س وا�ضح ًا متام ًا
التو�صل �إىل
ما �إذا كان �إ�سناد عبء الإثبات هو العامل احلا�سم يف
ُّ
هذه النتائج.

تبعة الهالك �أو التلف بعد �إنهاء
العقد �أو ف�سخه
 -15رئي �أنه �إذا ف�سخ الطرفان العقد �أو ا َّتفقا على �إنهائه بعد انتقال
تن�ص عليها �ضمن ًّيا �أحكام
التبعة �إىل امل�شرتي ،ف� َّإن قواعد التبعة التي ُّ
االتفاقية املتعلِّقة ب�آثار ف�سخ العقد (الفرع اخلام�س من الف�صل اخلام�س
من اجلزء الثالث ،املواد من � 81إىل  )84مبا يف ذلك القواعد املتعلِّقة
بالر ِّد عقب الف�سخ ،تعلو على الأحكام العامة املتعلِّقة بالتبعة والواردة يف
الف�صل الرابع )37(.وعند ر ِّد الب�ضائع يف �أعقاب ف�سخ العقد ،ر�أت �إحدى
املحاكم � َّأن التزامات الطرفني ينبغي �أن تكون �صورة منعك�سة اللتزامات

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

الطرفني يف تنفيذ العقد املف�سوخ :ف�إذا وافق البائع على ت�سليم الب�ضائع
يتحمل تبعة النقل يف العقد
وفق ب�شرط "ت�سليم امل�صنع" وكان امل�شرتي َّ
الأول ،ف�إنه عندما تعاد الب�ضائع عقب �إنهاء العقد تعود التبعة �إىل البائع
عندما ي�سلِّم امل�شرتي الب�ضائع �إىل ناقل يف مكان عمل امل�شرتي )38(.ورئي
�أي�ض ًا �أنه ،حيث َّمت ف�سخ العقد ب�سبب عدم مطابقة الب�ضائع ،كان التزام
ت�صرف البائع يف
امل�شرتي بر ِّد الب�ضائع ينح�صر يف و�ضع الب�ضائع حتت ُّ
مكان عمل امل�شرتي ،متام ًا كما ُتلزم املادة ( 31ج) البائع بو�ضع الب�ضائع
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ت�صرف امل�شرتي يف مكان عمل البائع؛ وبذلك عادت التبعة �إىل
حتت ُّ
معب�أة بطريقة
البائع،
ف
ت�صر
حتت
الب�ضائع
امل�شرتي
و�ضع
عندما
البائع
َّ
(ُّ )39
�صحيحة ل�شحنها ،يف مكان عمل امل�شرتي .وكانت هاتان الق�ضيتان
يتحمل تبعة الهالك خالل نقل
كلتاهما ،اللتان رئي فيهما � َّأن البائع َّ
الب�ضائع التي جتري �إعادتها �إليه ،تتعلقان مبخالفة من جانب البائع.
يتم الإبالغ ب�ش�أن هذه امل�س�ألة عن � ِّأي ق�ضية تتع َّلق ب�إخالل من جانب
ومل َّ
امل�شرتي.

احلوا�شي
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اال�ستئناف الوطنية التجارية ،الأرجنتني 3١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]1995تدهور حالة الب�ضائع).
()11جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١ ،ني�سان�/أبريل ( 1997ق�ضية ب�ش�أن م�سحوق َ�سمك) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
وبيا�ضات منزلية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
مالب�س
أن
ش�
ب�
(ق�ضية
2003
أغ�سط�س
�
آب/
()12حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ١٩ ،
َّ
الن�ص
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2١٩حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا 28 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]1997
(يتحمل امل�شرتي تبعة الت�أخري الالحق) (انظر َّ
َّ
الكامل للقرار).
()13املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم ،هولندا 17 ،متوز/يوليه  ،)Kunsthaus Math. Lempertz OHG v. Wilhelmina van der Geld( 1997يونيلك�سَّ ،مت ت�أكيدها لأ�سباب
�أخرى ،حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ٩ ،شباط/فرباير ( ١٩٩٩اتفاقية البيع ال تنطبق).
()14حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا16 ،حزيران/يونيه  ،)Mermark Fleischhandelsgesellschaft mbH v. Cvba Lokerse Vleesveiling( 200٤ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()15ال تتناول جميع ال�شروط التجارية م�س�ألة الهالك �أو التلف .انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ 2٤7حمكمة مقاطعة قرطبة� ،إ�سبانيا 3١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]1997
يخ�ص�ص تكلفة ال�شحن �إىل املق�صد ،ولكن لي�ست له �صلة بانتقال التبعة).
(ال�شرط "ِّ "CFFO
()16انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ ١٩١حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية ،الأرجنتني 3١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ]1995تغيري ال�شرط ("التكلفة و�أجرة
الن�ص الكامل للقرار).
النقل") (انظر َّ
()17انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ 317حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا 20 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]1992ال�شرط "( "frei Hausالت�سليم
جمان ًا)).
َّ
.
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()18انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ 283حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه "( ]1997ال�سعر املدرج يف قائمة الأ�سعار ،ت�سليم
امل�صنع").
()19انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ 317حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا 20 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب َّ ( ]1992مت �إنفاذ ال�شروط التجارية
البت يف م�س�ألة ما �إذا كان الطرفان قد ا َّتفقا على �شروط معيارية �أم �شروط عامة مرتوك للقواعد املنطبقة ب�ش�أن تكوين العقود و�صحة تلك الأحكام
العامة للبائع الفرن�سي)ُّ .
وال�شروط.
()20حمكمة منطقة �شلي�سفيغ-هول�شتاين� ،أملانيا 2٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( 2002ق�ضية ب�ش�أن ح�صان ا�ستيالد) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()21ق�ضية كالوت رقم [ 317حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا 20 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1992
()22املرجع نف�سه.
()23املرجع نف�سه (ا�س ُتخدمت ممار�سة البائع املتمثِّلة يف ا�ستعمال �شاحناته اخلا�صة لت�سليم الب�ضائع لتف�سري اتفاق الطرفني).
()24ق�ضية كالوت رقم [ 360حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا 13 ،ني�سان�/أبريل ( ]2000ممار�سة ت�سمح للم�شرتي مبعاو�ضة قيمة التلف املادي).
()25انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ 575حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة اخلام�سة) ،الواليات املتحدة ١١ ،حزيران/يونيه (BP Oil ]2003
)International v. Empresa Estatal Petroleos de Ecuador؛ ق�ضية كالوت رقم [ 447حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 26 ،آذار/مار�س
"( ،) St. Paul Guardian Ins. Co. v. Neuromed Medical Systems & Support GmbH( ]2002الكلفة والت�أمني و�أجور ال�شحن")؛ ق�ضية كالوت رقم [ 3٤0حمكمة اال�ستئناف
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 176املحكمة العليا ،النم�سا،
الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� 22 ،أيلول�/سبتمرب "( ]1998الت�سليم مدفوع الر�سم") (انظر َّ
� 6شباط/فرباير "( ]1996ت�سليم ظهر ال�سفينة").
()26
للبت فيما �إذا كان ينبغي تطبيق
ق�ضية كالوت رقم [ 253حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا 15 ،كانون الثاين/يناير ( ]1998تخل�ص �إىل �أنه ال �ضرورة ِّ
املبادئ العامة التفاقية البيع ،التي من �ش�أنها �أن ت�ضع العبء على عاتق امل�شرتي� ،أم تطبيق القانون الوطني ،ل َّأن النتيجة واحدة يف �إطار كل من البديلني).
()27املحكمة املحلية يف بامبريغ� ،أملانيا 23 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( 2006ق�ضية ب�ش�أن نباتات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 338حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا 23 ،حزيران/يونيه .]1998
()28ق�ضية كالوت رقم [ 283حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه .]1997
()29ق�ضية كالوت رقم [ 317حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا 20 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]1992
()30على �سبيل املثال ،حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة ال�سابعة) ،الواليات املتحدة� 23 ،أيار/مايو (Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam 2005
) ،Food Trading Co.متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 377املحكمة املحلية يف فلين�سبورغ� ،أملانيا� 2٤ ،آذار/مار�س .]١٩٩٩
()31حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير ( 200٤ق�ضية ب�ش�أن �أ�سالك وكوابل) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
ملوث) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
د
جمم
خنزير
(حلم
]
200٤
الثاين/يناير
كانون
2٩
أملانيا،
�
فرانكفورت،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
[
820
()32ق�ضية كالوت رقم
َّ َّ
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
( Hovioikeus / hovrätt)33هل�سنكي ،فنلندا� 3١ ،أيار/مايو  ،)Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A.( 200٤حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()34ق�ضية كالوت رقم [ 2٤7حمكمة مقاطعة قرطبة� ،إ�سبانيا 3١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]1997
()35حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة ال�سابعة) ،الواليات املتحدة� 23 ،أيار/مايو ،)Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading Co.( 2005
متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()36
جممدة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا 2٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( 2005ق�ضية ب�ش�أن خ�ضروات َّ
. www.cisg.law.pace.edu
()37ق�ضية كالوت رقم [ 422املحكمة العليا ،النم�سا 2٩ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٩
()38املرجع نف�سه.
()39
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ 5٩٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]2002انظر َّ

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

307

املادة 66
حل من التزامه بدفع
الهالك �أو التلف الذي يحدث للب�ضائع بعد انتقال التبعة �إىل امل�شرتي ال يجعله يف ٍّ
الثمن ما مل يكن الهالك �أو التلف ناجم ًا عن فعل البائع �أو تق�صريه.

مقدمة
ِّ
تن�ص املادة  66على � َّأن امل�شرتي ال ُيعفى من التزامه بدفع الثمن
-1
ُّ
�إذا هلكت الب�ضائع �أو تلفت بعد انتقال التبعة �إليه ما مل يكن البائع هو
املت�سبب يف الهالك �أو التلف .وال تن�شئ املادة  66االلتزام بدفع ثمن
ِّ
مقرر يف املادة  .53كذلك ال تتناول املادة  66وقت
ال�شراء؛ فذلك االلتزام َّ
انتقال تبعة الهالك �أو التلف .فالعقد بني الطرفني واملواد  70-67هما
وتطبق ق�ضايا عديدة
اللذان ِّ
يبينان قواعد حتديد وقت انتقال التبعةِّ .
املادة � 66أي�ض ًا على العقود التي ي َّتفق فيها الطرفان على ا�ستخدام �شروط
حتدد وقت انتقال التبعة ،مثل "الكلفة والت�أمني و�أجور ال�شحن"
جتارية ِّ
و"الكلفة و�أجور ال�شحن" و"ت�سليم ظهر ال�سفينة" و"ت�سليم الب�ضاعة للنقل
()1
حتمل امل�شرتي م�صاريف النقل".
مع ُّ

�آثار انتقال التبعة �إىل امل�شرتي
ُ -2تلزم القرارات امل�شرتي ب�صفة منتظمة ،عند ثبوت انتقال التبعة
قبل وقوع هالك الب�ضائع �أو تلفها ،بدفع الثمن ،ما مل يثبت � َّأن البائع كان
م�س�ؤو ًال عن الهالك �أو التلف )2(.وت�ست�شهد معظم هذه القرارات ،ولكن
()3
لي�س كلها ،باملادة  53واملادة  66كلتيهما.
 -3و�إذا هلكت الب�ضائع �أو تلفت قبل انتقال التبعة ،يكون عدم ت�سليم
الب�ضائع �أو ت�سليم ب�ضائع تالفة �إخال ًال بالتزام البائع بت�سليم ب�ضائع
مطابقة للموا�صفات (املواد  30و 35و .)36ويف هذه احلالة ،ميكن �إبراء
الذمة من التزام امل�شرتي بدفع الثمن �إذا ف�سخ امل�شرتي العقد (املواد 49
و� ،)81أو ميكن خف�ض الثمن (املادة  .)50ومن الناحية الأخرى ،ت�ست�شهد
ع َّدة قرارات باملادة  66فرتى � َّأن امل�شرتي لي�س ملزَ م ًا بدفع الثمن عن
()4
ب�ضائع هلكت �أو تلفت مل يت�س َّلمها.
 -4ويف حالة ت�س َّلم فيها امل�شرتي الب�ضائع يف م�ستودع البائع ،ولكن
ا�شتمل العقد فيها على �شرط "ت�سليم عند احلدود" يق�ضي بانتقال التبعة
عند احلدود ،ر�أت هيئة حتكيم � َّأن وقت فح�ص الب�ضائع مبوجب املادة 38

هو حلظة انتقال التبعة ،ل َّأن البائع لي�س م�س�ؤو ًال �إ َّال عن عيوب املطابقة
()5
التي كانت موجودة يف وقت انتقال التبعة.

حالة اال�ستثناء عندما يكون الهالك
�أو التلف ناجت ًا عن فعل البائع �أو تق�صريه
 -5رغم � َّأن امل�شرتي ال ُيعفى عادة من التزامه بدفع الثمن �إذا هلكت
الب�ضائع �أو تلفت بعد انتقال التبعة �إليه ،هناك ا�ستثناء من هذه القاعدة
يف املادة  66مبوجب العبارة التي تبد�أ بـ "ما مل" .ف�إذا ثبت � َّأن الهالك �أو
التلف كان ب�سبب فعل �أو �إغفال من البائع ،فقد يخلو طرف امل�شرتي من
التزامه بدفع الثمن .وقد خل�صت بع�ض هيئات التحكيم ،عند معاجلة
بيوع مادة كيميائية وفق �شرط "الكلفة والت�أمني و�أجور النقل"� ،إىل
� َّأن تخلُّف البائع عن �إعطاء الناقل التعليمات امل َّتفق عليها ب�ش�أن درجة
ت�سبب يف تلفها
احلرارة التي ينبغي �أن حتفظ فيها الب�ضاعة �أثناء النقل َّ
()6
والت�سرب ،و� َّأن البائع م�س�ؤول عن الهالك �أو التلف.
عن طريق الذوبان
ُّ
وخل�ص قرار �آخر �إىل � َّأن البائع م�س�ؤول عن تلف الب�ضائع الذي حدث
()7
ب�سبب التغليف غري ال�سليم قبل انتقال التبعة �إىل امل�شرتي �أو الناقل.
وذهب قرار �آخر ،دون �إ�شارة �إىل املادة � ،66إىل � َّأن البائع يكون م�س�ؤو ًال
ت�سببت
عن تدهور حالة الب�ضائع (خراف حية) خالل ال�شحن �إذا َّ
وت�سببت بذلك يف
تعليمات البائع �إىل الناقل يف()8فرط حتميل ال�شاحنةَّ ،
يتحمل امل�شرتي عبء
�سوء احلالة البدنية للخراف .ووفق ًا لع َّدة ق�ضاياَّ ،
�إثبات � َّأن الهالك �أو التلف راجع �إىل فعل البائع �أو �إغفاله؛ ومل ي�ضطلع
()9
امل�شرتي بهذا العبء يف � ٍّأي من هذه الق�ضايا.
متميز عن ا�ستمرار
 -6وهذا اال�ستثناء من التزام امل�شرتي بالدفع ِّ
م�س�ؤولية البائع مبقت�ضى املادة  )1( 36عن عيوب املطابقة التي تكون
موجودة يف وقت انتقال التبعة حتى �إذا مل تظهر تلك العيوب �إ َّال يف وقت
الحق؛ كما � َّأن اال�ستثناء الوارد يف ال�شرط املدرج يف املادة  ،66والذي ترد
متميز �أي�ض ًا عن م�س�ؤولية البائع مبقت�ضى املادة 36
فيه عبارة "ما مل"ِّ ،
( )2عن عيوب املطابقة التي تن�ش�أ عقب انتقال التبعة �إذا كان البائع قد
�ضمن الب�ضاعة �ضد عيوب املطابقة هذه.

احلوا�شي
()1هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� 17 ،أيار/مايو ( ،١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)1998/3٤2ترجمة
حتمل امل�شرتي م�صاريف النقل")؛ ق�ضية كالوت رقم [ 683جلنة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :شرط "ت�سليم الب�ضاعة للنقل مع ُّ
التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية�( ]١٩٩٩ ،شرط "الكلفة والت�أمني و�أجور النقل") ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 23 ،شباط/فرباير  ،1995ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :شرط "الكلفة والت�أمني و�أجور النقل").
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جممدة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
()2املحكمة املحلية يف كومارنو� ،سلوفاكيا� 12 ،آذار/مار�س ( 200٩ق�ضية ب�ش�أن بازالء
َّ
( www.cisg.law.pace.eduت�شري �إىل املادة  66دون �أن تذكر �صراحة ما يرت َّتب عليها)؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا16 ،حزيران/يونيه (Mermark 200٤
) ،Fleischhandelsgesellschaft mbH v. Cvba Lokerse Vleesveilingترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٥٥٢
[حمكمة مقاطعة فالن�سيا ،الدائرة � ،٦إ�سبانيا� ١٥ ،شباط/فرباير )Cerámicas S.L. v. Hanjin Shipping Co. Ltd( ]٢٠٠٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة منطقة دوي�سبورغ،
تعر�ضت الب�ضائع للتلف بعد انتقال التبعة �إىل امل�شرتي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٠حمكمة اال�ستئناف
�أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٠مل ترب�أ الذمة من التزام الدفع حيث َّ
النيء مل�صنع التجهيز ،ولذلك مل ترب�أ الذمة من التزام امل�شرتي
الإقليمية يف �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨انتقلت التبعة �إىل امل�شرتي عند ت�سليم �سمك ال�ساملون ِّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/
ال�سمك املج َّهز �إىل زبائن �آخرين) (انظر َّ
بالدفع رغم � َّأن امل�صنع �أر�سل َّ
يونيه ( ]١٩٩٨امل�شرتي غري ملزم بدفع ثمن الب�ضائع التي اختفت من امل�ستودع ،ل َّأن التبعة مل تنتقل �إىل امل�شرتي مبوجب املادة ))2( 69؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٤جلنة التحكيم
االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان]www.cisg.law.pace.edu :
(يف عقد بيع على �أ�سا�س "الكلفة و�أجور النقل" ،لي�س امل�شرتي ملزَ م ًا بدفع ثمن الب�ضائع التي غرقت مع ال�سفينة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٣هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية
للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٦حيث انتقلت التبعة �إىل امل�شرتي مبوجب �شرط "ت�سليم ظهر ال�سفينة" ،مل ترب�أ الذمة من التزام امل�شرتي بالدفع
حتى و�إن مل يتم َّكن امل�شرتي من ا�ستخدام الب�ضائع ا�ستخدام ًا �سليم ًا ب�سبب حظر فر�ضته الأمم املتحدة الحقاً)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩١حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية،
الأرجنتني ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٥مل ترب�أ الذمة من التزام الدفع ،رغم تدهور حالة الب�ضائع خالل النقل ،ل َّأن التبعة انتقلت عند ال�شحن ،ومل يتم َّكن امل�شرتي من �إثبات
� َّأن البائع م�س�ؤول عن تدهور حالة الب�ضائع) ،ت�ؤ ِّكد قرار املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ( ١١بوين�س �آيري�س) ،الأرجنتني� ١٨ ،آذار/مار�س .١٩٩٤
()٣ت�شري الق�ضايا التالية �إىل املادتني  53و :66ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٧حمكمة منطقة فلين�سبورغ� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٠حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام،
اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
الن�ص
(انظر
]
١٩٩٦
أول/دي�سمرب
ل
ا
كانون
١٠
هنغاريا،
وال�صناعة،
للتجارة
الهنغارية
�أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٣هيئة التحكيم التابعة للغرفة
َّ
الكامل للقرار).
()٤ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٧مبوجب املادتني  66و ،)1( 67لي�س على امل�شرتي التزام بدفع ثمن الب�ضائع
التي مل يت�س َّلمها حيث مل ُيثبت البائع الت�سليم �إىل الناقل الأول)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٩٢
جماناً)).
(مبوجب املادتني  66و ،)1( 67لي�س على امل�شرتي التزام بدفع ثمن الب�ضائع التي مل يت�س َّلمها ،ل َّأن تبعة الهالك مل تنتقل مبوجب ال�شرط التجاري ( Frei Hausالت�سليم َّ
()5هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،صربيا ١٢ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()6ق�ضية كالوت رقم [ ٦٨٣جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( ١٩٩٩ ،مادة البيربونال �آلديهايد)] ،ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢٣ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٥ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مادة اليا�سمني �آلديهايد).
()٧ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٦
()8حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شليزفيغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س ( ٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن خراف حية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduترف�ض م�س�ؤولية البائع).
()9هيئة التحكيم االحتادية لدائرة �سيبرييا الغربية ،االحتاد الرو�سي� ٦ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيار/مايو  ،2000متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة
لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٧ ،أيار/مايو ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٨/٣٤٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٣٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٨قرار التحكيم
رقم  ،)١٩٩٨/٦٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
االحتاد الرو�سي� ١١ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٦/٤٨٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ١٦٣
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩١حمكمة اال�ستئناف
[هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٦انظر َّ
الوطنية التجارية ،الأرجنتني ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]١٩٩٥
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املادة 67
ت�ضمن عقد البيع نقل الب�ضائع ومل يكن البائع ملزَ م ًا بت�سليمها يف مكان معينَّ  ،تنتقل التبعة �إىل
(�	)1إذا َّ
امل�شرتي عند ت�سليم الب�ضائع �إىل �أول ناقل لنقلها �إىل امل�شرتي .و�إذا كان البائع ملزَ م ًا بت�سليم الب�ضائع �إىل ناقل
يف مكان معينَّ  ،ال تنتقل التبعة �إىل امل�شرتي �إ َّال عند ت�سليم الب�ضائع �إىل الناقل يف ذلك املكانَّ � .أما كون البائع
خمو ًال باالحتفاظ بامل�ستندات التي متثِّل الب�ضائع فال �أثر له على انتقال التبعة.
َّ
معينة بو�ضوح ب�أنها امل�شمولة بالعقد� ،سواء
( )2ومع ذلك ،ال تنتقل التبعة �إىل امل�شرتي ما مل تكن الب�ضائع َّ
موجه �إىل امل�شرتي� ،أو بطريقة �أخرى.
مميزة على الب�ضائع� ،أو مب�ستندات ال�شحن� ،أو ب�إخطار َّ
بوجود عالمات َّ

نظرة جمملة
 -1تو ِّفر املادة  67قواعد حتكم وقت انتقال تبعة الهالك �أو التلف �إىل
ت�ضمن عقد البيع نقل الب�ضائع )1(.فبوجه عام ،تنتقل التبعة
امل�شرتي �إذا َّ
�إىل امل�شرتي عندما ي�سلِّم البائع الب�ضائع �إىل �أول ناقل .وتنتقل التبعة
()2
عما �إذا كان ح ُّق ملكية الب�ضائع لدى البائع �أم امل�شرتي،
ب�صرف النظر َّ
وبغ�ض النظر عن امل�س�ؤول عن الرتتيب للنقل والت�أمني )3(.وتعالج املادة
ِّ
� 66آثار انتقال التبعة على التزام امل�شرتي بالدفع .وتعالج املادة � 70أثر
ارتكاب البائع خمالفة جوهرية على انتقال التبعة.
وتن�ص املادة  67على قاعدة دولية مقبولة عموماً .وقد ا�ست�شهدت
-2
ُّ
حمكمة د�ستورية ،لدى النظر يف طعن يف قاعدة وطنية مماثلة على �أ�سا�س
�أنها تخالف مبد�أ امل�ساواة الد�ستوري ،باملادتني  31و 67من االتفاقية
()4
كدليل على القبول العام لتلك القاعدة.
 -3ومبقت�ضى املادة  ،6يجوز للطرفني االتفاق على اخلروج عن
�أحكام املادة  .67ومبوجب املادة  ،9ميكن �أي�ض ًا �أن يكونا ملزَ مني
ب�أعراف جتارية �أو طريقة تعامل بينهما خارجة عن �أحكام املادة .67
وكثري ًا ما ت�ست�شهد املحاكم باملادة � 67إذا كان اتفاق الطرفني م َّت�سق ًا
مع تلك املادة .ويحدث ذلك �أي�ض ًا عندما ي َّتفق الطرفان على �شروط
جتارية تتناول انتقال التبعة .وقد خل�صت قرارات �إىل � َّأن �شرط "الكلفة
والت�أمني و�أجور ال�شحن" ( )5(،)CIFو�شرط "الكلفة و�أجور النقل"
(( )6()C & Fالذي ح َّل حم َّله �شرط "الكلفة و�أجور ال�شحن" ()CFR
()7
يف الإنكوترمز  ،)1990و�شرط "ت�سليم ظهر ال�سفينة" (،)FOB
و�شرط "خال�ص على منت ال�شاحنة" (( )8()FOTالذي ح َّل حم َّله
حتمل امل�شرتي م�صاريف النقل"
�شرط "ت�سليم الب�ضاعة للنقل مع ُّ
( )FCAيف الإنكوترمز  ،)1990و�شرط "�سعر القائمة ت�سليم امل�صنع"
( )9(،)list price ex worksمتوافقة مع املادة  .)1( 67و�إذا كان ال�شرط
التجاري متعار�ض ًا مع املادة  ،)1( 67يعلو اتفاق الطرفني وفق ًا للمادة .6
تطبق املحكمة املادة  67يف حالة ا َّتفق فيها الطرفان على ت�سليم
وهكذا مل ِّ
جمان ًا") رغم � َّأن الب�ضائع يف
جمان ًا (""( )"frei Hausالت�سليم َّ
الب�ضائع َّ
وف�سرت املحكمة
هذه احلالة َّ
املعينة َّمت ت�سليمها �إىل طرف ثالث ناقلَّ ،
اتفاق الطرفني املذكور ب�أنه يعني � َّأن البائع تع َّهد بت�سليم الب�ضائع يف حملِّ
()10
عمل امل�شرتي.

تت�ضمن
عقود البيع التي َّ
نقل الب�ضائع
يت�ضمن عقد البيع نقل الب�ضائع .و ُت�ستخدم
 -4ال ِّ
حتدد املادة  67متى َّ
أ)
�
(
31
املادة
يف
مماثلة
�صيغة
ت�ضمن عقد البيع
إذا
�
أنه
�
على
تن�ص
التي
،
ُّ
َّ
نقل الب�ضائع ف� َّإن البائع يفي بالتزامه بت�سليم الب�ضائع عندما ي�سلِّمها �إىل
�أول ناقل .وبالنظر �إىل تطابق العبارات يف احلكمني فينبغي �أن يفهما على
()11
�أنهما ي�شمالن نف�س املعامالت.
 -5وتورد املادة  68قواعد خا�صة ب�ش�أن انتقال التبعة عندما تباع
الب�ضائع �أثناء النقل العابر (الرتانزيت) .ولذلك ال تنطبق املادة 67
عندما تباع الب�ضائع �أثناء النقل العابر.
ين�ص �صراحة �أو �ضمن ًا
-6
ويت�ضمن عقد البيع نقل الب�ضائع عندما ُّ
َّ
ين�ص العقد �صراحة على �أن ُتنقل الب�ضائع
أن
�
فيمكن
ً.
ا
الحق
نقلها
على
َّ
ويتم
النقل.
بكيفية
ق
ل
تتع
تفا�صيل
ن
يت�ضم
َّ
ُّ
بوا�سطة ناقل ،وذلك مث ًال ب�أن َّ
يت�ضمن العقد �شروط ًا جتارية ،مثل القواعد
ذلك ب�أكرث ال�سبل كفاءة ب�أن َّ
الدولية لتف�سري امل�صطلحات التجارية (الإنكوترمز) ال�صادرة عن الغرفة
التجارية الدولية (مثل �شرط "الكلفة والت�أمني و�أجور ال�شحن" ()CIF
و�شرط "ت�سليم ظهر ال�سفينة" ( ))FOBالتي تبينِّ الطرف الذي يقع عليه
تن�ص �أحكام �أخرى يف العقد
التزام ترتيب عقد نقل .وميكن �أي�ض ًا �أن َّ
�ضمن ًا على �أنه ينبغي نقل الب�ضائع .وقد خل�صت هيئة حتكيم �إىل � َّأن العقد
ال�سمك
ت�ضمن النقل عندما َّ
َّ
ن�ص على � َّأن "على امل�شرتي �أن يت�س َّلم بي�ض َّ
"
هنغاريا
يف
رافقه
م
إىل
�
الب�ضائع
أخذ
�
ي
أن
�
و
البائع
عنوان
يف
ون�ص على
،
َ
َّ
الثمن على �أ�سا�س "ت�سليم ظهر ال�سفينة يف كالدوفو" (حيث كالدوفو هي
()12
عنوان البائع).
وتطبق بع�ض الق�ضايا املادة  67دون �أن ت�شري �إىل
ِّ
()13
يت�ضمن النقل .وذهب �أحد القرارات �إىل � َّأن
وقائع تد ُّل على � َّأن العقد َّ
ً
ا
ان
جم
"
يت�ضمن النقل يتعاقد
عقد
ذلك
مع
هو
ين�ص على الت�سليم " َّ
عقد ًا ُّ
(َّ )14
فيه امل�شرتي مع الناقل
ويتحمل البائع تكلفة النقل .بيد �أنه حيث كان
َّ
على البائع �أن ي�سلِّم الب�ضائع خال�صة من الأعباء يف عنوان امل�شرتي ،غري
مدفوعة الر�سوم اجلمركية ،ر�أت املحكمة � َّأن التبعة انتقلت يف وقت تفريغ
()15
الب�ضائع يف مكان التنفيذ.
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

يت�ضمن النقل ،ال اعتبار
 -7ولأغرا�ض ِّ
البت فيما �إذا كان عقد البيع َّ
ملا �إذا كان البائع �أم امل�شرتي هو الذي عليه �أن ير ِّتب لعقد النقل )16(.وال
�شك يف � َّأن البيع ينطوي على النقل �إذا كان على البائع �أن ير ِّتب للنقل.
َّ
()17
تطبق فيها املادة � 67أي�ضاً.
وهناك ق�ضايا ير ِّتب فيها امل�شرتي للنقل َّ
حتدد الطرف الذي عليه �أن ير ِّتب
وتطبق بع�ض الق�ضايا املادة  67دون �أن ِّ
ِّ
()18
للنقل.
 -8وميكن �أن يكون الناقل لأغرا�ض املادة  67خدمة بريد �سريع
(� )19()courier serviceأو خدمة بريد )20(.وت�شري املادة � 67إىل "نقل
الب�ضائع" وال ت�شرتط �صراحة �أن ينقل الب�ضائع طرف ثالث ناقل .وتعامل
بع�ض القرارات الت�سليم �إىل وكيل �شحن باعتباره مكافئ ًا للت�سليم �إىل "�أول
()21
ناقل".

تخ�صي�ص التبعة
 -9ت�ضع الفقرة ( )1من املادة  67قاعدتني منف�صلتني ب�ش�أن حالتني
خمتلفتني هما� :أوالً� ،إذا مل يكن البائع ملزَ م ًا بت�سليم الب�ضائع �إىل الناقل
يف مكان معينَّ (اجلملة الأوىل من املادة  ،))1( 67وثانياً� ،إذا كان البائع
ملزَ م ًا بذلك (اجلملة الثانية) .ويف احلالتني كلتيهما تنتقل التبعة �إىل
امل�شرتي عندما ي�سلِّم البائع الب�ضائع �إىل الناقل املن�صو�ص عليه.

�إذا مل يكن البائع مل َزماً بت�سليم الب�ضائع
�إىل الناقل يف مكان معي
�  -10إذا مل يكن البائع ملزَ م ًا بت�سليم الب�ضائع �إىل الناقل يف مكان معينَّ ،
تنتقل تبعة الهالك �أو التلف عندما ت�س َّلم الب�ضائع �إىل �أول ناقل .وت َّت�سق
هذه القاعدة مع التزام البائع بت�سليم الب�ضائع ح�سب ما هو مبينَّ يف
املادة �( 31أ) .وقد خل�صت �إحدى املحاكم ،يف غياب ما يثبت � َّأن الطرفني
ا َّتفقا على الت�سليم يف مكان �آخر� ،إىل � َّأن البائع قام بالت�سليم وانتقلت
()22
التبعة عندما �س َّلم البائع الب�ضائع �إىل �أول ناقل.

�إذا كان البائع مل َزماً بت�سليم الب�ضائع �إىل الناقل
يف مكان معي
 -11تق�ضي اجلملة الثانية من الفقرة ( )1ب�أنه �إذا كان البائع ملزَ م ًا
بت�سليم الب�ضائع �إىل الناقل يف مكان معينَّ ف� َّإن التبعة تنتقل عندما ت�س َّلم
الب�ضائع �إىل الناقل يف ذلك املكان .وتندرج يف نطاق الفقرة ( )1موافقة
البائع الذي يوجد مكان عمله بعيد ًا عن ال�ساحل على �أن ير�سل الب�ضائع
تف�سر هذا اجلزء من احلكم.
من �أحد املوانئ .وال توجد قرارات مب َّلغ عنها ِّ

			

معنى عبارة "ت�سليم" �إىل الناقل
 -12يكتمل ت�سليم الب�ضائع عندما تكون الب�ضائع ماد ًّيا يف عهدة الناقل.
وقد ر�أت �إحدى املحاكم � َّأن "الت�سليم" يتط َّلب �أن ي�أخذ الناقل الب�ضائع
يف عهدته ،وهذا يعني ت�سليم الب�ضائع فعل ًّيا �إىل الناقل؛ و�أنه يتعينَّ على
يحمل الب�ضائع �إىل و�سيلة النقل املعنية؛ و� َّأن التبعة ال تنتقل �إ َّال
البائع �أن ِّ
()23
عند اكتمال التحميل .ويف تلك الق�ضية ،كان التلف ناجم ًا من التحميل
غري ال�سليم من جانب البائع �إىل �شاحنة ر َّتب لها امل�شرتي .ور�أت حمكمة
�أخرى � َّأن التبعة مل تنتقل عندما �سقطت الب�ضاعة (ماكينة) على الأر�ض
من رافعة �شوكية ،و�أ�صبحت غري �صاحلة للبيع ،قبل حتميل املاكينة �إىل
()24
�شاحنة و�صلت لأخذ الب�ضاعة.
�  -13إ َّال � َّأن �إحدى املحاكم ر�أت � َّأن التبعة ال تنتقل حتى عند ت�سليم
احلد
الب�ضائع �إىل الناقل �إذا تخ َّلف البائع عن تقدمي �سند �شحن� ،ضمن ِّ
الزمني املن�صو�ص عليه يف عقد البيع� ،إىل امل�صرف الذي ُي�صدر خطاب
االعتماد من �أجل الدفع (بنتيجة � َّأن �سند ال�شحن مل ي�صل �إىل امل�شرتي)؛
يتحمل التبعة،
ور�أت املحكمة ،دون �أن
ت�شري �إىل املادة َّ � ،67أن البائع ظ َّل َّ
()26
()25
ويتحمل البائع عبء �إثبات ت�سليم الب�ضائع.
ب�سبب خمالفته للعقد.
َّ
وال ميكن �أن ُت َع َّد ن�سخة من وثيقة عائدة للبائع ب�أنه �س َّلم الب�ضائع �إىل
()27
م�سمى �إثباتاً.
�شخ�ص غري َّ

احتفاظ البائع بامل�ستندات
تن�ص اجلملة الثالثة من الفقرة ( )1على � َّأن انتقال التبعة مبقت�ضى
ُّ -14
الت�صرف يف
املادة  67ال يت�أ َّثر باحتفاظ البائع بامل�ستندات التي حتكم
ُّ
تف�سر هذا اجلزء من احلكم.
الب�ضائع .وال توجد قرارات مب َّلغ عنها ِّ

تعيني الب�ضائع
 -15جتعل الفقرة ( )2من املادة  67انتقال التبعة م�شروط ًا بتعيني
الب�ضائع بو�ضوح ب�أنها م�شمولة بالعقد )28(.والق�صد من هذه القاعدة
تعر�ضت لل�ضرر
هو احلماية من احتمال �أن يعينِّ البائع ب�ضائع �سبق �أن َّ
ب�أنها امل�شمولة بالعقد .وقد ذهبت بع�ض القرارات �إىل � َّأن ا�شرتاط تعيني
()29
الب�ضائع بو�ضوح ُي�ستوفى بو�صف الب�ضائع يف م�ستندات ال�شحن.
و�أ�شارت حمكمة �أخرى �إىل � َّأن الطرفني يف عقد بيع وفق �شرط "الكلفة
والت�أمني و�أجور ال�شحن" ا َّتفقا على �أن تنتقل التبعة عندما ت�س َّلم حبوب
املعينة بو�ضوح ب�أنها امل�شمولة بالعقد �إىل الناقل يف ميناء
الكاكاو (َّ )30
ال�شحن.

احلوا�شي
()1انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٤٤٧حمكمة الواليات املتحدة ،املحكمة املحلية يف نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س �( ]٢٠٠٢أ َّكد خرباء ال�شاكي خط�أً � َّأن
االتفاقية ال ت�شتمل على قواعد ب�ش�أن انتقال التبعة).
()2حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شلي�سفيغ-هول�شتاين� ،أملانيا ٢٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن ح�صان ا�ستيالد) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :انتقال التبعة يف وقت الت�سليم م�ستقل عن انتقال امللكية)؛ حمكمة ووهان البحرية ،هوباي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٠ ،أيلول�/سبتمرب
 ،)Nanjing Resources Group v. Tian An Insurance Co. Ltd., Nanjing Branch( ٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(مبد�أ الف�صل بني امللكية والتبعة معتمد يف �إطار الإنكوترمز واتفاقية البيع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٤٧حمكمة الواليات املتحدة ،املحكمة املحلية يف نيويورك اجلنوبية ،الواليات
حق امللكية يف وقت واحد).
املتحدة� ٢٦ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٢ال يلزم �أن يحدث انتقال التبعة ونقل ِّ

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

311

()3ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٧حمكمة مقاطعة قرطبة� ،إ�سبانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٧تنتقل التبعة دون اعتبار ملن الذي يجب عليه �أن ير ِّتب للنقل �أو الت�أمني).
()4ق�ضية كالوت رقم [ ٩١املحكمة الد�ستورية� ،إيطاليا ١٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٢
()5
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٣حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
()6
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٤جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩١حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية ،الأرجنتني ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]١٩٩٥ت�ؤكد قرار املحكمة
الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ( ١١بوين�س �آيري�س) ،الأرجنتني� ١٨ ،آذار/مار�س .١٩٩٤
()7حمكمة �شنغهاي ال�شعبية املتو�سطة رقم  ،2جمهورية ال�صني ال�شعبية 25 ،كانون الأول/دي�سمرب ( 2006ق�ضية ب�ش�أن خزائن وم�ستلزمات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة ال�شعبية العالية يف �إقليم نينغ�شيا هوي امل�ستقل ذاتيا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،٢٠٠٢
( ،)Xinsheng Trade Company v. Shougang Nihong Metallurgic Productsترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تطبيق جمعي
�صريح للمادة  )1( 67من اتفاقية البيع والإنكوترمز )2000؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٦ق�ضية
حمركات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
ب�ش�أن ِّ
()8هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ٢٠٠٠ ،قرار التحكيم رقم ( ٨٧٩٠ق�ضية ب�ش�أن منتجات غذائية معاجلة) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()9ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه .]١٩٩٧
()10ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]١٩٩٢تنق�ض قرار حمكمة منطقة بادن-بادن� ،أملانيا ١٣ ،كانون
الثاين/يناير  ،١٩٩٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg-online.ch :
()11انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل ( ]2000عبارة "ناقل" تعني نف�س املعنى يف املادتني  31و67
كلتيهما).
()12ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٣هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٦
()13حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا� ٢٥ ،آذار/مار�س ( ٢٠٠٣ق�ضية ب�ش�أن عربات �سباق) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()14حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا 23 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( 2006ق�ضية ب�ش�أن نباتات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()15حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن �أ�سالك وكابالت) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
تطبق املادة  ، )2( 69ولكن دون ا�ست�شهاد �صريح بها).
( www.cisg.law.pace.eduرمبا ِّ
()16ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٧حمكمة مقاطعة قرطبة� ،إ�سبانيا ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٧تنتقل التبعة دون اعتبار ملن الذي يجب عليه �أن ير ِّتب للنقل �أو الت�أمني).
()17حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة ال�سابعة) ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،أيار/مايو (Chicago Prime Packers, Inc. v. Northam Food Trading ،٢٠٠٥
ملوث) ،ترجمة
) ،Co.متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٥حلم خنزير َّ
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان www.cisg.law.pace.edu :تنق�ض لأ�سباب �أخرى ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا،
وتعدل ق�ضية حمكمة منطقة غي�سني،
ملوث) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانِّ ،www.cisg.law.pace.edu :
جممد َّ
 ٢٩كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٤حلم خنزير َّ
الن�ص الأ�صلي متاح يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg-online.ch :
�أملانيا� ١٨ ،آذار/مار�س ُّ ،٢٠٠٣
()18حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شليزفيغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س ( ٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن خراف حية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()19
�صمامات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
�صمامات وحامالت َّ
حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن َّ
. www.cisg.law.pace.edu
وبيا�ضات منزلية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
أقم�شة
�
أن
ش�
ب�
(ق�ضية
٢٠٠٣
أغ�سط�س
�
آب/
� 
١٩
�سوي�سرا،
فاليه،
()20حمكمة كانتون
َّ
. www.cisg.law.pace.edu
()21
�صمامات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
�صمامات وحامالت َّ
حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن َّ
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه .]١٩٩٧
()٢٢ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل .]٢٠٠٠
()23حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن نباتات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()24املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الطرفان املتنازعان هما
البائع وم�ستخدِ م ال�شخ�ص الذي يقوم بت�شغيل الرافعة ال�شوكية).
()25حمكمة ووهان البحرية ،هوباي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٠ ،أيلول�/سبتمرب (Nanjing Resources Group v. Tian An Insurance Co. Ltd., Nanjing ٢٠٠٢
) ،Branchترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()26حمكمة منطقة دارم�شتات� ،أملانيا� 21 ،آذار/مار�س .CISG-online No. 2446 = 69 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2013
()27املرجع نف�سه.
()28
معينة بو�ضوح بغري ذلك.
ت�شرتط املادة  )1( 32على البائع �أن يخطر م�شرتي �شحنة الب�ضائع �إذا مل تكن الب�ضائع َّ
()29ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٠؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
االحتاد الرو�سي ٣٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٨/٦٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()30ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٣حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٨
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املادة 68
تتعر�ض لها �أثناء النقل الب�ضائع املبيعة.
تنتقل �إىل امل�شرتي منذ وقت انعقاد العقد تبعة املخاطر التي َّ
ومع ذلك �إذا كانت الظروف تد ُّل على خالف ذلك ،ف� َّإن التبعة تقع على عاتق امل�شرتي منذ ت�سليم الب�ضائع �إىل
الناقل الذي �أ�صدر م�ستندات ال�شحن اخلا�صة بعقد النقل� .إ َّال �أنه �إذا كان البائع وقت انعقاد العقد يعلم �أو كان
يتحمل البائع تبعة
من واجبه �أن يعلم ب� َّأن الب�ضائع قد هلكت �أو تلفت ومل يخرب امل�شرتي بذلك ،ففي هذه احلالة َّ
الهالك �أو التلف.

نظرة جمملة
تن�ص املادة  68على قواعد لوقت انتقال التبعة عندما تباع الب�ضائع
-1
ُّ
�أثناء النقل العابر .والقاعدة العامة هي � َّأن التبعة تنتقل منذ وقت انعقاد
العقد )1(.غري � َّأن التبعة ُتعترب قد انتقلت عند ت�سليم الب�ضائع �إىل الناقل
�إذا كانت الظروف تد ُّل على ذلك )2(.وال تظ ُّل التبعة على عاتق البائع �إ َّال
�إذا كان يعلم �أو كان من واجبه �أن يعلم يف وقت انعقاد العقد � َّأن الب�ضائع
هلكت �أو تلفت ومل يخرب امل�شرتي بذلك .وت�ست�شهد بع�ض املحاكم باملادة
تف�سر حمتوياتها )3(.وتتناول املادة � 66آثار انتقال التبعة على
 68دون �أن ِّ
التزام امل�شرتي بالدفع .وتتناول املادة � 70أثر الإخالل اجلوهري بالعقد
من جانب البائع على انتقال التبعة.
 -2وقد ا�ست�شهدت �إحدى هيئات التحكيم باملادة  ،68مع
املادة  ،32لدعم الر�أي الذي مفاده �أنه يجوز للطرفني �شراء الب�ضائع

وبيعها يف � ِّأي حالة من �أحوالها �أو مرحلة من مراحلها �أو عملية
()4
متر بها.

احلجية
الن�ص ذي ِّ
ت�ضارب يف ِّ
احلجية للمادة  ،68الذي
الن�ص الرو�سي ذو
 -3مل يحتو
ِّ
ُّ
اع ُتمد عند املوافقة الأ�صلية على االتفاقية ،على اجلملة الأوىل من
الن�ص ،فر�أت � َّأن التبعة
وف�سرت �إحدى املحاكم ذلك
َّ
املادة َّ .68
فيما يتع َّلق بالب�ضائع املبيعة �أثناء النقل تنتقل من الوقت الذي
َّمت فيه ت�سليم الب�ضائع �إىل الناقل الذي �أ�صدر امل�ستندات التي
()5
احلجية
الن�ص الرو�سي ذي
ِّ
جت�سد عقد()6النقل .وقد َّمت ت�صحيح ِّ
ِّ
للمادة .68

احلوا�شي
()1جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٧ق�ضية ب�ش�أن م�سحوق �سمك) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()2حمكمة منطقة بادربورن� ،أملانيا ١٠ ،حزيران/يونيه ( ١٩٩٧ق�ضية ب�ش�أن �أثاث) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانَّ ( www.cisg.law.pace.edu :مت ت�أكيدها يف ق�ضية
طبقت املادة  69بد ًال منها).
كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ]1998التي َّ
()3هيئة حتكيم بور�صة املنتجات الزراعية يف فيينا ،النم�سا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()4جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٠ ،آذار/مار�س ( ،١٩٩٥ق�ضية ب�ش�أن غ�شاء بويل �إيثيلني) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()5هيئة التحكيم االحتادية للدائرة ال�شمالية الغربية ،االحتاد الرو�سي ٣ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
احلجية).
ذي
الرو�سي
الن�ص
(ت�صحيح
2000
أبريل
�
ني�سان/
27
بتاريخ
C.N.233.2000.TREATIES-2
رقم
الوديع
()6انظر �إخطار
ِّ
ِّ
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املادة 69
( )1يف احلاالت غري املن�صو�ص عليها يف املادتني  67و 68تنتقل التبعة �إىل امل�شرتي عند ا�ستالمه
ت�صرفه ومل يت�س َّلمها مع
الب�ضائع� ،أو عند عدم ت�سلُّمها يف امليعاد،
ً
ابتداء من الوقت الذي و�ضعت الب�ضائع حتت ُّ
خمالفة ذلك العقد.
( )2ومع ذلك تنتقل التبعة �إىل امل�شرتي �إذا وجب عليه ا�ستالم الب�ضائع يف مكان غري �أحد �أماكن عمل
ت�صرفه يف ذلك املكان.
البائع عندما تكون الب�ضائع جاهزة لال�ستالم وعلم امل�شرتي ب�أنها و�ضعت حتت ُّ
ت�صرف
(�  )3إذا كان العقد يتع َّلق بب�ضائع مل تكن بعد َّ
معينة ،فال تعترب الب�ضائع قد و�ضعت حتت ُّ
امل�شرتي �إ َّال بعد تعيينها بو�ضوح ب�أنها امل�شمولة بالعقد.

نظرة جمملة
 -1تو ِّفر املادة  69قواعد تكميلية ب�ش�أن وقت انتقال التبعة يف احلاالت
غري امل�شمولة يف املادتني ال�سابقتني من االتفاقية .وتتناول املادة  66نتيجة
انتقال التبعة على التزام امل�شرتي بالدفع .وتتناول املادة � 70أثر ارتكاب
البائع خمالفة جوهرية على انتقال التبعة.
 -2وال تنطبق املادة � 69إ َّال �إذا مل تنطبق املادتان ال�سابقتان من مواد
()1
يت�ضمن فيها عقد البيع نقل
االتفاقية .فاملادة  67حتكم احلاالت التي َّ
الب�ضائع ،ومن َّثم تخرج احلاالت التي تقع �ضمن نطاق هذا احلكم عن
يت�ضمن عقد البيع �شيئا عن نقل الب�ضائع،
نطاق املادة  .69بيد �أنه �إذا مل َّ
وي�صح هذا
ف� َّإن املادة  69هي التي حتكم انتقال التبعة ولي�س املادة .67
ُّ
حتى �إذا قام امل�شرتي بعمل الرتتيبات الالزمة للنقل الالحق للب�ضائع
بوا�سطة طرف ثالث ناقل .وكثري ًا ما يتو َّقف حتديد املادة املنطبقة يف
معينة على تف�سري اتفاق الطرفني .وقد خل�صت �إحدى املحاكم �إىل
حالة َّ
� َّأن �شرط "�سعر القائمة ت�سليم امل�صنع" ،الوارد يف العقد ،لي�س متناق�ض ًا
مع �أحكام املادة  )1( 67حيث كان طرف ثالث ناقل �سي�أخذ الب�ضائع
()2
من اليابان.
وطبقت �إحدى هيئات التحكيم �أي�ض ًا املادة  )1( 67على
َّ
ال�سمك يف عنوان
عقد ُّ
ين�ص على �أنه "يتعينَّ على امل�شرتي �أن يت�س َّلم بي�ض َّ
البائع و�أن ي�أخذ الب�ضائع �إىل َمرافقه يف هنغاريا" و� َّأن ال�سعر على �أ�سا�س
"ت�سليم ظهر ال�سفينة يف كالدوفو" (وكالدوفو هي عنوان البائع) )3(.ومن
الناحية الأخرى ف�إنه فيما يتع َّلق بعقد وافق فيه البائع على ت�سليم الب�ضائع
على �أ�سا�س �شرط "الت�سليم على احلدود" وفق ًا للإنكوترمز ( 1990يف
الإنكوترمز � ،2010أُدرج �شرط "الت�سليم على احلدود" يف �شرط "الت�سليم
يف املكان املعي") ،ر�أت �إحدى هيئات التحكيم � َّأن املادة  69هي التي
حتكم م�س�ألة وقت انتقال التبعة ،ولي�س املادة �( 67أو �شرط "الت�سليم على
احلدود" نف�سه) )4(.ولالطِّ الع على املزيد من الق�ضايا ،انظر النبذة ب�ش�أن
املادة .67
يتم فيها الت�سليم يف
 -3وتتناول املادة  )1( 69احلاالت التي ينبغي �أن َّ
()5
مكان عمل البائع ،بينما تتناول املادة  )2( 69جميع احلاالت الأخرى.
تطبق
ويف حال حدوث الهالك �أو التلف بعد �أن ي�ستلم امل�شرتي الب�ضائعِّ ،
تطبق الفقرة (� )1أو
بع�ض القرارات املادة  69دون �أن ِّ
حتدد ما �إذا كانت ِّ
()6
الفقرة (.)2

ا�ستالم الب�ضائع يف مكان
عمل البائع
تن�ص املادة  )1( 69على �أنه ،عندما يتعينَّ ت�سليم الب�ضائع يف
-4
ُّ
مكان عمل البائع ،تنتقل التبعة �إىل امل�شرتي عندما يت�س َّلم الب�ضائع.
وال يحول ا�ستخدام امل�شرتي ناق ًال ال�ستالم الب�ضائع دون انتقال
التبعة ،حتى عندما يكون قد َّمت االتفاق على �أن يت�س َّلم امل�شرتي
()7
طبقت �إحدى املحاكم املادة  )1( 69على عقد
الب�ضائع .وقد َّ
بني �شخ�ص وبائع باملزاد حيث �أمر ال�شخ�ص ذلك البائع ببيع لوحة
()8
فنية باملزاد.
وتن�ص الفقرة ( )1على �أنه� ،إذا تخ َّلف امل�شرتي عن ا�ستالم
-5
ُّ
يتم فيها الوفاء ب�شرطني
التي
اللحظة
يف
التبعة
تنتقل
الب�ضائع،
ُّ
ت�صرف امل�شرتي ،و(� )2أن ي�شكِّل تخلُّف
هما :و�ضع الب�ضائع حتت
ُّ
امل�شرتي عن ت�سلُّم الب�ضائع خمالفة للعقد .ور�أت �إحدى املحاكم � َّأن
ت�صرف امل�شرتي عندما ُخ ِّزنت يف م�ستودع
الب�ضائع مل تو�ضع حتت ُّ
يتم الت�سليم
ال�صانع،
ولي�س يف م�ستودع امل�شرتي حيث كان يتعينَّ �أن َّ
()9
للم�شرتي.

ا�ستالم الب�ضائع يف
�أماكن �أخرى
 -6تتناول الفقرة ( )2من املادة  69انتقال التبعة يف احلاالت التي
يكون فيها امل�شرتي ملزَ م ًا بت�سلُّم الب�ضائع يف مكان غري مكان عمل البائع.
ويف هذه احلاالت ،تنتقل التبعة عندما يعلم امل�شرتي � َّأن الب�ضائع ُو�ضعت
ت�صرفه و� َّأن الت�سليم �أ�صبح متوجباً.
حتت ُّ
 -7وتتناول الفقرة ( )2جمموعة من احلاالت ،مبا يف ذلك احلاالت
املنطوية على ت�سليم الب�ضائع املخزونة يف م�ستودع طرف ثالث ،والت�سليم يف
()10
مكان غري مكان عمل البائع �أو امل�شرتي ،والت�سليم يف مكان عمل امل�شرتي.
ويف �إحدى الق�ضايا ،ر�أت املحكمة � َّأن تبعة هالك �أثاث خمزون يف م�ستودع
مل تنتقل �إىل امل�شرتي؛ فقد تل َّقى امل�شرتي فواتري التخزين ولكن الت�سليم
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مل ي�صبح متوجب ًا بعد لأنه ،مبوجب اتفاق الطرفني ،ال يتعينَّ الت�سليم �إ َّال
وجه ذلك الطلب )11(.بيد �أنه رئي
ً
بناء على طلب امل�شرتي ،الذي مل يكن قد َّ
يف ق�ضية �أخرى � َّأن تبعة الهالك انتقلت عندما �س َّلم البائع �سمك ال�ساملون
اخلام �إىل طرف ثالث يقوم بالتجهيز ،ل َّأن امل�شرتي ر�ضي بالت�سليم وكان
الت�سليم متوجباً )12(.ويف ق�ضية �أخرى ،ر�أت هيئة حتكيم � َّأن البائع ،الذي
خ َّزن الب�ضائع بعد تخلُّف امل�شرتي عن فتح خطاب اعتماد م َّتفق عليه،
يتحمل تبعة الهالك ل َّأن البائع مل ي�سلِّم الب�ضائع على �أ�سا�س "الت�سليم
َّ
ً
"
احلدود
على
ت�صرف
حتت
الب�ضائع
ي�ضع
مل
أنه
�
كما
لالتفاق،
ا
وفق
ُّ
()13
امل�شرتي.

			

تعيني الب�ضائع
تن�ص
 -8لنف�س الأ�سباب التي ت�ستند �إليها الفقرة ( )2من املادة ُّ ،67
معين ًة عند
الفقرة ( )3من املادة  69على �أنه ،يف حالة بيع ب�ضائع مل تكن َّ
ت�صرف امل�شرتي �إ َّال بعد
�إبرام العقد ،ال ُتعترب الب�ضائع قد ُو�ضعت حتت ُّ
تعيينها بو�ضوح �أنها امل�شمولة بالعقد .ونتيجة لذلك ،ال تنتقل تبعة الهالك
مبوجب الفقرة (� )1أو الفقرة ( )2من املادة  69حتى ذلك الوقت.
طبقت املادة َّ � )2( 69أن �شرط تعيني الب�ضائع بو�ضوح
وقد ر�أت حمكمة َّ
()14
ُي�ستوفى بخزن الب�ضائع يف م�ستودع منف�صلة عن الب�ضائع الأخرى.

احلوا�شي
()1
الن�ص
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠املحكمة املحلية يف دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٠ال تنطبق املادة � )1( ٦٩إ َّال� إذا مل تنطبق املادتان ال�سابقتان لها( (انظر َّ
الكامل للقرار).
()٢ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه .]١٩٩٧
()٣ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٣هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٦
()٤ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم .])٧١٩٧
()٥انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كولورادو ٦ ،متوز/يوليه  ،)Alpha Prime Development Corporation Plaintiff, v. Holland Loader( ٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت
على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()6حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أ�شري
�إىل املادة  69خالل تطبيق املادة 36؛ ولكن ُرف�ض انطباق اتفاقية البيع عند اال�ستئناف يف املحكمة العليا ،النم�سا ٤ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوان)www.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Randers Byret[ ٩٩٥الدامنرك ٨ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤ماكينة زراعية ينبغي ت�سليمها يف بلد امل�شرتي ،على بعد
كيلومرتات قليلة من احلقل الذي كان ُيعتزم ا�ستخدامها فيه).
()7املحكمة املحلية يف �شلي�سفيغ-هول�شتاين� ،أملانيا ٢٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن ح�صان ا�ستيالد) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()8املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم ،هولندا ١٧ ،متوز/يوليه  ،)Kunsthaus Math. Lempertz OHG v. Wilhelmina van der Geld( ١٩٩٧يونيلك�سَّ ،مت ت�أكيدها لأ�سباب
�أخرى ،حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ٩ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٩يونيلك�س (االتفاقية ال تنطبق).
()9حمكمة منطقة بادربورن� ،أملانيا ١٠ ،حزيران/يونيه ( ١٩٩٧ق�ضية ب�ش�أن �أثاث) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg-online.ch :رغم � َّأن املحكمة الأعلى يف
طبقت الفقرة ( )2من املادة .)69
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه َّ ]١٩٩٨
()10حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا ٢٠ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن منتجات ورقية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduالت�سليم يف امل�سكن اخل�صو�صي لرئي�س امل�شرتي – ر�أي القا�ضي)؛ حمكمة اال�ستئناف يف برين� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن
�أ�سالك وكابالت) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الت�سليم يف عنوان امل�شرتي ،رغم �أنه ال يوجد ا�ست�شهاد �صريح باملادة 69
الن�ص الكامل متاح يف الإنرتنت على العنوان( www.law.kuleuven.be :الت�سليم
())2؛ املحكمة التجارية يف �إيبري ،بلجيكا� ١٨ ،شباط/فرباير  ،)L. v. SA C.( 2002يونيلك�سُّ ،
يف مكان امل�شرتي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٠حمكمة منطقة دوي�سبورغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٠تتناول الفقرة ( )2احلاالت التي يت�س َّلم فيها امل�شرتي الب�ضائع يف مكان
املعينة ،كان مكان الت�سليم هو مكان عمل امل�شرتي).
غري مكان عمل البائع؛ ويف هذه الق�ضية َّ
()١١ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٨
()١٢ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �أولدينبورغ� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٨
()١٣
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧١٩٧انظر َّ
()14حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٤ق�ضية ب�ش�أن كربيتات الكوبالت) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :
(�أ ِّكدت يف ق�ضية كالوت رقم [ ١٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل  ]١٩٩٦دون ذكر �صريح لهذه امل�س�ألة).
.
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املادة 70
البائع خمالف ًة جوهري ًة للعقد ف� َّإن �أحكام املواد  67و 68و 69ال حتول دون ا�ستعمال امل�شرتي
�إذا ارتكب ُ
حلقوقه يف الرجوع على البائع ب�سبب هذه املخالفة.

نظرة جمملة
تن�ص على ذلك املواد الثالث ال�سابقة ،يحتفظ امل�شرتي بح ِّقه
 -1تق�ضي املادة  70ب�أنه رغم انتقال تبعة هالك الب�ضائع �أو تلفها �إىل امل�شرتي ح�سبما ُّ
يف اللجوء �إىل تدابري االنت�صاف املتاحة له غري منقو�صة �إذا ارتكب البائع خمالفة جوهرية للعقد .ومل ُيب َّلغ عن � ِّأي ق�ضايا طُ ِّبقت فيها هذه املادة.

الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث
�أحكام م�شرتكة تنطبق على التزامات البائع وامل�شرتي (املواد )88-71
نظرة جمملة
 -1الف�صل اخلام�س ،الذي ي�شتمل على �أحكام تنطبق على التزامات البائع والتزامات امل�شرتي على ال�سواء ،هو الف�صل الأخري من اجلزء الثالث
("بيع الب�ضائع") ،ولهذا فهو الف�صل الأخري من االتفاقية الذي ي�شتمل على قواعد مو�ضوعية ب�ش�أن املبيعات الدولية )1(.وفروعه ال�ستة هي التالية :الفرع
الأول—"الإخالل املبت�سر وعقود الت�سليم على دفعات"؛ والفرع الثاين—"التعوي�ض"؛ والفرع الثالث—"الفائدة"؛ والفرع الرابع—"الإعفاءات"؛ والفرع
اخلام�س—"�آثار الف�سخ"؛ والفرع ال�ساد�س—"حفظ الب�ضائع".
احلوا�شي
()1يحتوي اجلزء الرابع من االتفاقية ،وهو الق�سم التايل املتب ِّقي الوحيد ،على "الأحكام اخلتامية" ،التي تتناول م�سائل مثل وديع االتفاقية ،وعالقة االتفاقية باالتفاقيات
الدولية الأخرى ،والت�صديق على االتفاقية �أو قبولها �أو الإقرار بها ،والإعالنات والتح ُّفظات ،ومواعيد بدء النفاذ ،واالن�سحاب من االتفاقية.
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الفرع الأول من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث
الإخالل املبت�سر وعقود الت�سليم على دفعات (املواد )73-71

نظرة جمملة
 -1ي�شتمل الفرع الأول من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث من االتفاقية على ثالثة �أحكام ،تنطبق على امل�شرتين والبائعني على ال�سواء ،وتتناول
معينة—وحتديد ًا حيث يكون �أحد الطرفني قد ه َّدد بطريقة
ف�سخ العقد (�أو الف�سخ اجلزئي للعقد)� ،أو وقف التنفيذ مبوجب العقد ،يف حاالت خا�صة َّ
معينة) �أو حيث تكون هناك خمالفة لعقد ت�سليم على دفعات
ما ب�أنه لن ين ِّفذ التزاماته يف امل�ستقبل (املادتان  71و ،72وكذلك املادة  )2( 73يف جوانب َّ
املت�ضرر �أن يوقف تنفيذ التزاماته (املادة � )71أو �أن يف�سخ العقد (املادة )72
(املادة  .)73وهكذا ف�إنه مبقت�ضى املادتني الأوليني من الفرع ،يجوز للطرف
ِّ
قبل حلول موعد التنفيذ� ،إذا ا�س ُتوفيت �شروط هاتني املادتني .وحيث يكون الطرفان قد �أبرما عقد ًا ُت�س َّلم مبوجبه الب�ضائع على دفعات ،يجوز للطرف
املت�ضرر ف�سخ العقد بالن�سبة لدفعة واحدة �أو بالن�سبة للدفعات املقبلة �أو ف�سخ العقد بكامله ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف املادة الثالثة (املادة .)73
ِّ
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املادة 71
( )1يجوز لكل من الطرفني �أن يوقف تنفيذ التزاماته �إذا تبينَّ بعد انعقاد العقد � َّأن الطرف الآخر
�سوف ال ين ِّفذ جانب ًا ها ًّما من التزاماته:
(�أ) ب�سبب وقوع عجز خطري يف قدرته على تنفيذ هذا اجلانب من التزاماته� ،أو ب�سبب �إع�ساره؛ �أو
(ب) ب�سبب الطريقة التي يع ُّدها لتنفيذ العقد �أو التي ي َّتبعها فع ًال يف تنفيذه.
(�  )2إذا كان البائع قد �أر�سل الب�ضائع قبل �أن ت َّت�ضح الأ�سباب املذكورة يف الفقرة ال�سابقة جاز له �أن
يعرت�ض على ت�سليم الب�ضائع �إىل امل�شرتي ولو كان امل�شرتي يحوز وثيقة جتيز له ا�ستالم الب�ضاعة .وال تتع َّلق هذه
املقررة لكل من البائع وامل�شرتي على الب�ضائع.
الفقرة �إ َّال باحلقوق َّ
( )3يجب على الطرف الذي يوقف تنفيذ التزاماته قبل �إر�سال الب�ضائع �أو بعد �إر�سالها �أن ير�سل
مبا�شرة �إىل الطرف الآخر �إخطار ًا بذلك وعليه �أن ي�ست�أنف التنفيذ �إذا ق َّدم له هذا الطرف �ضمانات كافية ت�ؤ ِّكد
عزمه على تنفيذ التزاماته.

مقدمة
ِّ
 -1جتيز املادة  71للبائع �أو امل�شرتي �أن يوقف تنفيذ التزاماته
املرجح �أن يح�صل على جزء كبري
مبقت�ضى عقد البيع �إذا كان من غري َّ
الطرف الآخر .وال يرتكب الطرف
من التنفيذ املقابل الذي وعده به
ُ
()1
الذي يوقف التنفيذ خمالفة للعقد �إذا كان حم ًّقا يف الإيقاف .بيد �أنه
�إذا كانت املادة  71ال ت�أذن بالإيقاف ف� َّإن الطرف املُوقف للتنفيذ يكون
خمالف ًا للعقد عندما ال ين ِّفذ التزاماته )2(.ويكون ح ُّق الإيقاف قائم ًا �إىل
�أن يح َّل وقت التنفيذ ،ولكن عند انق�ضاء التاريخ املح َّدد للتنفيذ يجب على
()3
املت�ضرر �أن ينظر يف تدابري انت�صاف �أخرى وفق ًا لالتفاقية.
الطرف
ِّ
غري � َّأن حماكم �أخرى ر�أت �أنه توجد فجوة يف االتفاقية ،و� َّأن ح ًّقا عا ًّما يف
وقف التنفيذ من �أجل �إنفاذ الأداء ال�سليم ميكن �أن ي� َّؤ�س�س على املبادئ
العامة الواردة يف املواد  71و 81و 85و )4(.86ومبوجب املادة  ،71يبقى ح ُّق
الإيقاف قائم ًا �إىل �أن تزول ال�شروط التي ت�ستوجب الإيقاف� )5(،أو يوجد
يقدم الطرف الآخر �ضمانات كافية بالتنفيذ وفق ًا
ح ٌّق يف ف�سخ العقد� ،أو ِّ
احلق يف الإيقاف حم َّل
للمادة  )6(.)3( 71وحت ُّل قواعد االتفاقية ب�ش�أن ِّ
()7
قواعد قانون البيع الوطني التي ت�سمح ب�إيقاف الطرف التزاماته.
واحلق
احلق يف الإيقاف مبقت�ضى املادة 71
ِّ
 -2ويجب التمييز بني ِّ
يف ف�سخ العقد مبقت�ضى املادة  )8(.72فخالف ًا لف�سخ العقد ،الذي ينهي
التزامات الطرفني (انظر املادة  ،)81هناك �إقرار يف �إيقاف االلتزامات
التعاقدية با�ستمرار العقد وت�شجيع على �إعادة الت�أكيد املتبادلة ب� َّأن ك ًّال
احلق
من الطرفني �سيقوم بالتنفيذ .وتختلف ال�شروط امل�سبقة ملمار�سة ِّ
احلق يف الف�سخ ،كما تختلف االلتزامات فيما يتع َّلق
يف الإيقاف وملمار�سة ِّ
باالت�صاالت بني الطرفني.
 -3وينطبق احل ُّق يف الإيقاف مبقت�ضى املادة  71على كل من عقود
البيع التي تق�ضي بالت�سليم يف دفعة واحدة وعقود البيع مع الت�سليم على
دفعات ،التي حتكمها املادة  .73وعندما ت�ستوفى ال�شروط امل�سبقة النطباق
املت�ضرر �أن يختار بني �إيقاف التنفيذ
املادتني كلتيهما ،يجوز للطرف
ِّ

مبقت�ضى املادة  71وف�سخ العقد فيما يتع َّلق بالدفعات املقبلة مبقت�ضى
املادة  )9(.)2( 73و�إذا اختار الطرف �إيقاف التنفيذ فيما يتع َّلق بالدفعات
()10
املقبلة وجب عليه �أن يعطي �إخطار ًا وفق ًا للمادة .)3( 71
 -4ويجوز للطرفني �أن ي َّتفقا ،وفق ًا للمادة  ،6على ا�ستبعاد تطبيق املادة 71
�أو اخلروج عن �أحكامها .وقد خل�ص قرار �إىل � َّأن البائع ،مبوافقته على
ا�سرتجاع قطعة املعدات و�إ�صالحها َّثم �إعادة ت�سليمها �سريعاً ،وافق �ضمن ًا
على اخلروج عن �أحكام املادة  ،71ولذلك مل يعد ب�إمكانه �إيقاف التزامه
()11
ب�إعادة ت�سليم املعدات ب�سبب عدم �سداد امل�شرتي ديون ًا �سابقة.

ال�شروط امل�سبقة للإيقاف
 -5يح ُّق ل ِّأي طرف �أن يوقف تنفيذ التزاماته مبقت�ضى الفقرة ()1
من املادة � )12(71إذا تبينَّ � َّأن الطرف الآخر لن ين ِّفذ جانب ًا كبري ًا من
التزاماته( )13وكان عدم التنفيذ نتيجة ل ٍّأي من ال�سببني املح َّددين يف
الفقرتني الفرعيتني (�أ)( )14و(ب) )15(.ولي�س من ال�ضروري �أن ي�شكِّل
عدم التنفيذ خمالفة جوهرية )16(.كما � َّأن �إعالن الطرف �أنه لن ي�ؤ ِّدي
()17
حق الطرف الآخر �أن يوقف التنفيذ.
واجبه يف اال�ستالم يجعل من ِّ
ويجب عادة �أن ين�ش�أ الأداء املعني من نف�س العقد ،ولكن �إذا حدث تهديد
بعدم الأداء يف �إطار عقد خمتلف يرتبط ارتباط ًا كافي ًا بالعقد املعني ،جاز
()18
للطرف �أن يوقف التنفيذ.
احلق يف �إيقاف تنفيذ التزاماته عندما
 -6وقد رئي � َّأن للطرف َّ
()19
معينة؛
ببنود
ق
ل
يتع
فيما
التنفيذ
البائع
واجهته الظروف التالية :رف�ض
َّ
َّ
عدم قدرة البائع على ت�سليم الب�ضائع خال�صة من القيود التي فر�ضها
مو ِّرد البائع؛( )20قيام البائع بت�سليم ب�ضائع غري مطابقة مبوجب عقد
ت�سليم على دفعات؛( )21عدم دفع امل�شرتي ثمن الب�ضاعة؛( )22عدم قيام
امل�شرتي بدفع الثمن� ،أو ت� ُّأخره يف دفعه ،مبقت�ضى عقد بيع �سابق واحد
()24
�أو �أكرث؛( )23عدم قيام امل�شرتي بفتح خطاب �ضمان م�صرفي نافذ.
احلق يف ف�سخ
وي�ؤ ِّدي عدم قيام امل�شرتي بفتح خطاب اعتماد �إىل ن�شوء ِّ

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

مقيد ًا بتدابري االنت�صاف
العقد مبقت�ضى املادة  ،64وال
( )25يكون امل�شرتي َّ
الواردة يف املادتني  71و.72
احلق يف ت�أخري الدفع
للطرف
أن
�
رئي
وقد
َّ
َّ
حيث كانت حت�ضريات البائع للتنفيذ تد ُّل بو�ضوح على �أنه لن يتم َّكن من
التنفيذ يف الوقت املنا�سب بعد الدفع )26(.وحيث يخ ُّل طرف بالعقد ،يح ُّق
للطرف الآخر �أن يوقف التنفيذ �إىل حني معاجلة الإخالل .وال ي�ستند هذا
احل ُّق �إىل املادة  71بل ي�ستند �إىل املبادئ العامة للمعاملة باملثل الواردة يف
()27
املواد  71و 58و 86من االتفاقية.
 -7ورئي �أنه ال يح ُّق للم�شرتي �إيقاف تنفيذ التزاماته عندما واجهته
الظروف التالية :قيام البائع بت�سليم غري مطابق حيث �س َّلم  420كيلوغرام ًا
فقط من �أ�صل  22 400كيلوغرام؛( )28قيام البائع بت�سليم جزء فقط من
الب�ضائع؛( )29ت�سليم دفعات �سابقة من الب�ضائع غري مطابقة حيث �سعى
امل�شرتي �إىل �إيقاف الدفع عن دفعات جارية لب�ضائع مطابقة؛ ( )30رف�ض
ين�ص العقد على مثل ذلك االلتزام؛( )31رف�ض
فتح خطاب اعتماد حيث ال ُّ
دفع مبلغ متنازع عليه نابع من عقد �سابق )32(.وتالحظ ع َّدة قرارات � َّأن
الطلب الذي ق َّدمه امل�شرتي �إىل املحكمة مل يذكر � َّأن البائع لن ين ِّفذ جانب ًا
كبري ًا من التزاماته )33(.وحيث يع ِّول الطرف على �سل�سلة من العيوب يف
اجلدارة االئتمانية للطرف الآخر ،يجب عليه �أن يثبت ذلك و�أن يثبت
�أي�ض ًا � َّأن العيب اخلطري مل يكن موجود ًا يف وقت التعاقد� ،أي � َّأن اجلدارة
احلق
االئتمانية للطرف الآخر تدهورت بعد �إبرام العقد )34(.والهدف من ِّ
يف �إيقاف الدفع هو �إنفاذ العقد .وقد ر�أت حمكمة يف �إحدى الق�ضايا �أنه
حيث فقدَ امل�شرتي اهتمامه ب�إنفاذ العقد ،كما يتبينَّ من �شرائه م�شرتيات
()35
بديلة ،ال يح ُّق له اال�ستظهار باملادة .71
 -8ورئي �أنه ال يح ُّق للبائع �إيقاف تنفيذ التزاماته حيث مل يدفع
()36
امل�شرتي ثمن ال�شراء لدفعتني ت�س َّلمهما و�ألغى �أمر دفع م�صرفي.
مربر له عندما مل ُيثبت البائع � َّأن امل�شرتي
ورئي �أي�ض ًا � َّأن الإيقاف ال ِّ
لن يكون قادر ًا على ت�سلُّم الب�ضائع �أو دفع ثمنها رغم � َّأن الب�ضائع قد ال
تكون مطابقة للمعايري ال�صحية ال�صادرة عن احلكومة يف مكان عمل
()37
امل�شرتي.
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�إيقاف ت�سليم الب�ضائع وهي يف الطريق
 -9جتيز الفقرة ( )2من املادة  71للبائع الذي �أر�سل الب�ضائع بالفعل
�أن يوقف ت�سليمها �إىل امل�شرتي .ويف ق�ضيتنيُ ،رف�ض التعويل على املادة 71
يوجه الإخطار املطلوب �أو
لتربير وقف الت�سليم خالل النقل ،ل َّأن البائع مل ِّ
()38
مربر كاف للخ�شية من عدم التنفيذ.
مل ُيثبت وجود ِّ

الإخطار بالإيقاف
 -10تق�ضي الفقرة ( )3من املادة  71ب�أن ير�سل الطرف الذي يوقف
حتدد الفقرة
التنفيذ �إخطار ًا بالإيقاف فور ًا(� )39إىل الطرف الآخر )40(.وال ِّ
ما ي�شكِّل الإخطار .وقد رئي � َّأن البيانات �أو الأفعال التالية ت�شكِّل �إخطار ًا
كافياً :ر ْف�ض امل�شرتي دفع تكاليف تخزين الأثاث بينما كان قد ا َّتفق من
قبل على امل�ساهمة يف هذه التكاليف؛( )41ور�سالة رف�ض فيها امل�شرتي قبول
الأ�صناف غري املطابقة وعر�ض �إعادتها )42(.ورئي � َّأن الظروف التالية
ال ت�شكِّل �إخطار ًا كافياً :عدم قيام امل�شرتي بدفع الثمن؛( )43ور�سالة من
امل�شرتي لل�شكوى من عيوب يف ب�ضائع �سلِّمت يف �إطار عقود غري العقد
()44
الذي ا َّدعى �أنه يوقف تنفيذه.
 -11وال تذكر الفقرة (� )3صراحة اجلزاء على عدم �إر�سال الإخطار
الفوري بالإيقاف .وتخل�ص القرارات دائم ًا �إىل �أنه يف حالة عدم توجيه
املت�ضرر �أن يع ِّول على ح ِّقه يف �إيقاف
الإخطار الواجب ،ال يجوز للطرف
ِّ
التنفيذ )45(.وقد خل�ص �أحد القرارات كذلك �إىل � َّأن البائع ارتكب خمالفة
للعقد ب�إيقاف الت�سليم من دون توجيه �إخطار فور ًا بالإيقاف �إىل امل�شرتي،
()46
و�أنه يح ُّق للم�شرتي من َّثم احل�صول على تعوي�ض.

تقدمي �ضمانات كافية بالتنفيذ
 -12تق�ضي الفقرة ( )3ب� َّأن على الطرف الذي �أوقف تنفيذ التزاماته
�أن ينهي هذا الإيقاف ويوا�صل التنفيذ �إذا ق َّدم له الطرف الآخر �ضمان ًا
كافي ًا ب�أنه �سيقوم بالتنفيذ .وال تبينِّ الفقرة �شكل هذا ال�ضمان وكيفيته،
وال تذكر متى يجب تقدميه .وال توجد ق�ضايا مب َّلغ عنها تتناول ال�ضمان
()47
الكافي يف �إطار هذه الفقرة.

احلوا�شي
(تن�ص على � َّأن الإيقاف مبوجب املادة  71لي�س �إخال ًال بالعقد بل ممار�سة
()1ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٢املحكمة املحلية يف �شتيندال� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]2000
ُّ
الن�ص الكامل للقرار).
ٍّ
خمول لطرف واحد ب�أن ِّ
حلق َّ
يعدل وقت التنفيذ) (انظر َّ
()2
ً
]
١٩٩١
الثاين/يناير
كانون
٣١
أملانيا،
�
ماين،
آم
�
فرانكفورت
منطقة
حمكمة
[
٥١
رقم
كالوت
ق�ضية
يوجه �إخطار ًا فور ًّيا ب�أنه يوقف
مل
البائع
أن
ل
ا
تعوي�ض
امل�شرتي
ق
(ي�ستح
ُّ
َّ
ِّ
الت�سليم)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٦املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٧ ،متوز/يوليه  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل يثبت
البائع ا ِّدعاءاته بتدهور اجلدارة االئتمانية للم�شرتي).
()3ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٠هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٩ال يح ُّق للم�شرتي �أن يوقف االلتزام بالدفع بعد �أن ت�س َّلم
الب�ضائع حتى �إذا كان قد َّمت ت�سليم كمية من الب�ضائع �أقل من الكمية املتعاقد عليها).
()4
يربر
املحكمة العليا ،النم�سا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مبد�أ الأداء املتزامن ِّ
�إيقاف الطرف للتنفيذ يف حالة الإخالل بالعقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1080املحكمة العليا ،بولندا� ١١ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن جلود �أحذية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة
وي�صر على ت�سلُّمها ،يح ُّق له �أن يوقف التنفيذ).
يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :امل�شرتي الذي يح ُّق له �أن يت�س َّلم ب�ضائع بديلة
ُّ
()5املحكمة العليا لكولومبيا الربيطانية ،كندا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  ،(Mansonville v. Kurtz( ٢٠٠٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أوقف البائع
التنفيذ ب�سبب تخلُّف امل�شرتي عن فتح خطاب اعتماد ،ولكن تخ َّلف عن التنفيذ عندما َّمتت معاجلة تخلُّف امل�شرتي).
.
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()6ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٢املحكمة املحلية يف �شتيندال� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :إيقاف
حلق يف تعديل وقت التنفيذ).
التنفيذ لي�س �إخال ًال بالعقد بل ممار�سة ٍّ
()٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا 24 ،ني�سان�/أبريل  ،CISG-online No. 2480 = 60 ،2015 ،Internationales Handelsrecht ،2013وبنف�س املعنى ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار).
كالوت رقم [ ٢٣٨املحكمة العليا ،النم�سا� ١٢ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٨انظر َّ
()٨هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)٨٧٨٦يونيلك�س (مل يوقف امل�شرتي تنفيذ التزاماته بل ف�سخ العقد مبوجب
املادة ))1( 72؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٥٧٤يونيلك�س (�شراء امل�شرتي ب�ضائع بديلة لي�س �إيقاف ًا لتنفيذ
التزاماته).
()٩ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٨املحكمة العليا ،النم�سا� ١٢ ،شباط/فرباير .]١٩٩٨
()10هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٧ ،متوز/يوليه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم Rozenberg, ،)١٩٩٦/٣٠٢
 ،٢٠٠٠-١٩٩٩ ،Practika of Mejdunarodnogo Commercheskogo Arbitrajnogo Syda: Haychno-Practicheskiy Commentariyالرقم .]١٤٧–١٤١[ ٢٧
()١١
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٧انظر َّ
()12يعرتف القرار التايل بانطباق االتفاقية وباحلق يف �إيقاف التنفيذ ولكن ال ي�ست�شهد باملادة  :71املحكمة التجارية يف بروك�سل ،بلجيكا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢
( ،)Maglificio Dalmine v. Coveresيونيلك�س (يح ُّق للبائع �أن يوقف التنفيذ ل َّأن امل�شرتي مل يدفع الثمن يف �إطار عقد �سابق).
()13حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٢٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٩يونيلك�س (تالحظ �أنه يجب �أن تكون هناك عالقة متماثلة متبادلة بني االلتزام املوقوف
والتنفيذ املقابل).
()14ت�شري الق�ضايا التالية �إىل الفقرة الفرعية (�أ) :ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٢٣٨املحكمة العليا ،النم�سا� ١٢ ،شباط/فرباير �( ]١٩٩٨أعيدت ملوا�صلة النظر يف ا ِّدعاء عدم اجلدارة االئتمانية)؛ غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو
( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٩٥/٢٧٣يونيلك�س؛ حمكمة كانتون �أبينت�سيل �آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ١٠ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduحت�ضريات البائع للتنفيذ تد ُّل داللة وا�ضحة على �أنه لن يتم َّكن من التنفيذ يف غ�ضون الفرتة الـبالغة  14يوم ًا من دفع الثمن).
()15ت�شري الق�ضايا التالية �إىل الفقرة الفرعية (ب) :املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر (Malaysia Dairy Industries v. Dairex ١٩٩٨
الن�ص الكامل للقرار)؛
) ،Hollandيونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ 164هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥انظر َّ
حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٤يونيلك�س.
()16حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٤يونيلك�س .لكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٨حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميت�شيغان الغربية ،الواليات
املتحدة ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب � ،](Shuttle Packaging Systems v. Tsonakis( ٢٠٠١أي�ض ًا يف ( Westlaw 34046276, 2001 US Dist. LEXIS 21630 2001يجب �أن
يحق له �أن يوقف التنفيذ؛ ويح ُّق للبائع �إيقاف �شرط عدم املناف�سة ل َّأن تخلُّف امل�شرتي عن الدفع ي�شكِّل �إخال ًال جوهر ًّيا)؛ معهد
يثبت الطرف
املت�ضرر وجود �إخالل جوهري لكي َّ
ِّ
التحكيم الهولندي ،هولندا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٢قرار التحكيم رقم  ،)٢٣١٩يونيلك�س (�إيقاف ت�سليم الدفعات املقبلة مبوجب العقد ب�سبب عدم مطابقة ال�شحنات
امل�س َّلمة الأوىل).
()17ق�ضية كالوت رقم [ 1234املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(�إ�صرار الطرف على دفع م�صاريف ا�ست�شارية تكميلية ال ي�ستح ُّقها ُيعطي داللة على �أنه لن يقوم بالتنفيذ).
()18حمكمة �آرنهيم ،هولندا ٢٩ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أوقف الطرف ت�سليم حافلة حيث مل
ت�س َّدد بعد قيمة العقود اخلا�صة بحافالت �سابقة)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� 2٩ ،أيار/مايو (Doolim Corp. v. R Doll, LLC( ٢٠٠٩
متاحة يف  WL 1514913ومتاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :خماوف وجيهة من � َّأن البائع لن يدفع ثمن القم�صان ب�سبب تخلفه عن دفع قيمة �شحنات
�سابقة) .ولكن انظر قرار هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال يجوز للطرف �أن ميتنع عن التنفيذ حيث يتو َّقع تخلُّف الطرف الآخر عن التنفيذ يف امل�ستقبل).
()١٩حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٤يونيلك�س (ت�شري �إىل املادة ( )1( 71ب)).
()20ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٨ت�شري �إىل املادة �( )1( 71أ))؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س،
النم�سا� ٢٣ ،أيار/مايو  ،١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان� ،www.cisg.law.pace.edu :أكِّدت لأ�سباب �أخرى ،ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا،
� ٦شباط/فرباير .]١٩٩٦
()21املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 18 ،ني�سان�/أبريل (Balance Industry Co Ltd v Cixi Chenyang Package Co Ltd), ،2011
 ،(2011) Zhe Shang Wai Zhong Zi No 11حكم مدين (الرجوع عن خطاب اعتماد ب�سبب ت�سليم ب�ضائع غري مطابقة يف �إطار عقدين �سابقني بني نف�س الطرفني) ،متاحة يف
الإنرتنت على العنوان .www.ccmt.org.cn :وباملثل ،معهد التحكيم الهولندي ،هولندا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٢قرار التحكيم رقم  ،)٢٣١٩يونيلك�س (تعليق عمليات
الت�سليم املقبلة مبوجب العقد ب�سبب عدم مطابقة ال�شحنات الأوىل).
()22ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٤هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب �( ]١٩٩٥أ�شارت املحكمة �إىل املادة ( )1( 71ب)،
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ٢٣ ،كانون
فر�أت � َّأن البائع كان له ما ِّ
يربر تعليق التزامه ب�إ�صالح الب�ضائع غري املطابقة (انظر َّ
يحق له تعليق التنفيذ مبوجب املادة ( )1( 71ب) ب�سبب عدم دفع
الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)٨٦١١يونيلك�س (تالحظ � َّأن تخلُّف البائع عن التنفيذ حدث قبل �أن َّ
البائع الثمن).
()23ق�ضية كالوت رقم [ 1255املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ١ ،آذار/مار�س ( )J.P.S. BVBA v. Kabri Mode BV( ]١٩٩٥ت�أخري ملدة �سبعة �أ�شهر يف الدفع)؛
املحكمة التجارية يف بروك�سل ،بلجيكا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،)Maglificio Dalmine v. Coveres( ١٩٩٢يونيلك�س (دون �إ�شارة �إىل املادة )71؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا،
 ٢٩متوز/يوليه  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :علق الطرف ت�سليم حافلة حيث مل ُتدفع بعد قيمة العقود اخلا�صة
باحلافالت ال�سابقة)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،أيار/مايو  ،)Doolim Corp. v. R Doll, LLC( 2009متاحة يف WL 2009
 1514913ومتاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :خماوف وجيهة من � َّأن امل�شرتي لن يدفع ثمن القم�صان ،ب�سبب تخلُّفه عن دفع ثمن �شحنات �سابقة).
()24هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا 17 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( 1995قرار التحكيم رقم  ،)VB/94124يونيلك�س ( َّمت فتح خطاب
ال�ضمان الم�صرفي بتاريخ م�ضى).
(انظر
]
١٩٩٦
�شباط/فرباير
٦
النم�سا،
العليا،
املحكمة
()25ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦
الن�ص الكامل للقرار)؛ ولكن انظر هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة
َّ
وال�صناعة ،هنغاريا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم  ،)VB/94124يونيلك�س (احل ُّق يف تعليق التنفيذ مبوجب املادة  71عندما َّمت فتح خطاب �ضمان
م�صرفي غري نافذ).
.
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()26حمكمة كانتون �أبينت�سيل �آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ١٠ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حت�ضريات
البائع للتنفيذ تد ُّل بو�ضوح على �أنه لن يتم َّكن من التنفيذ يف غ�ضون املدة البالغة  14يوم ًا بعد الدفع).
()27
يربر
املحكمة العليا ،النم�سا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مبد�أ التنفيذ املتزامن ِّ
تعليق الطرف للتنفيذ يف حالة الإخالل)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1080املحكمة العليا ،بولندا� ١١ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن جلود �أحذية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
وي�صر على ت�سليمها يح ُّق له تعليق التنفيذ).
الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :امل�شرتي الذي يح ُّق له ت�سليم ب�ضائع بديلة
ُّ
()٢٨
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٢انظر َّ
()٢٩ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٠هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،متوز/يوليه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم ( ])٩٤٤٨ال يح ُّق للم�شرتي تعليق التزامه بالدفع بعد �أن
ت�سلِّم الب�ضائع ،رغم �أنه مل يت�س َّلم الكمية الكاملة املتعاقد عليها)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٧ال يح ُّق
للم�شرتي تعليق دفع ثمن اجلزء من الب�ضائع الذي مل ي�س َّلم).
()30حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل  ،(BV BA. J.P. v. S. Ltd.( ٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.law.kuleuven.be :
()31حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا 24 ،ني�سان�/أبريل .CISG-online No. 2480 = 60 ،2015 ،Internationales Handelsrecht ،2013
()32املرجع نف�سه.
()33حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٢٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٩يونيلك�س؛ غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم
رقم  ،)٩٥/٢٧٣يونيلك�س ،هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ٢٠٠٣ ،قرار التحكيم رقم  ،)١١٨٤٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ متاحة
�أي�ض ًا يف يونيلك�س (لي�س للم�شرتي �سبب معينَّ لالعتقاد ب� َّأن البائع لن يقوم بالتنفيذ يف الوقت املنا�سب).
()34ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٦املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٧ ،متوز/يوليه  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل ُيثبت
البائع ا ِّدعاءاته بتدهور جدارة امل�شرتي االئتمانية).
()35ق�ضية كالوت رقم [ 1231حمكمة اال�ستئناف الإقليمية؛ كولونيا� ،أملانيا� ١٩ ،أيار/مايو  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(�شراء م�شرتيات بديلة يق�ضي على العالقة التبادلية بني التنفيذ والتنفيذ املقابل).
()36انظر املحكمة ال�شعبية العالية يف بلدية تياجنني ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 23 ،آذار/مار�س (Canada Teda Enterprises Inc v Shanxi Weite Food Co Ltd), ،2007
جمرد الت�أخري يف الدفعات ال�سابقة للثمن لي�س �سبب ًا لتعليق ت�سليم الب�ضائع) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
(قررت � َّأن َّ
 ،(2006) Jin Gao Min Si Zhong Zi No 148حكم مدين َّ
 .www.ccmt.org.cnوباملثل ،ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٨املحكمة العليا ،النم�سا� ١٢ ،شباط/فرباير ( ]1998تتناول املادة �( )1( 71أ) احلاالت التي يكون فيها الطرف خا�ضع ًا
لإجراء �إفال�س �أو تو َّقف متام ًا عن الدفع ،ولكن لي�س حاالت الدفع البطيء).
()37املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،(Malaysia Dairy Industries v. Dairex Holland( ١٩٩٨يونيلك�س (ع َر�ض امل�شرتي ا�ستالم
الب�ضائع يف املنطقة التجارية احلرة).
]
١٩٩١
الثاين/يناير
كانون
٣١
أملانيا،
�
ماين،
آم
�
فرانكفورت
منطقة
حمكمة
()38ق�ضية كالوت رقم [ ٥١
للبت فيما �إذا كان يح ُّق للبائع �أن يوقف الب�ضائع خالل
�ضرورة
ال
(
ِّ
النقل ،ل َّأن البائع تخ َّلف عن توجيه الإخطار الالزم)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٦املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٧ ،متوز/يوليه  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل يثبت البائع ا ِّدعاءاته بتدهور جدارة امل�شرتي االئتمانية).
()39حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل  ، .(BV BA. J.P. v. S. Ltd( ٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.law.kuleuven.be :ال يكون الإخطار
"فور ًّيا" عندما تكون عمليات الت�سليم التي يتع َّلق بها قد جرت قبل �سبعة �أ�شهر وقبل � 14شهراً)؛ حمكمة منطقة دارم�شتات� ،أملانيا� ٢٩ ،أيار/مايو  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة
يوجه �إخطار ًا بتعليق التنفيذ)؛ معهد التحكيم الهولندي ،هولندا ١٥ ،ت�شرين
(وجه امل�شرتي �إخطار ًا بال�شكوى ،ولكن مل ِّ
يف الإنرتنت على العنوانَّ www.cisg.law.pace.edu :
الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٢قرار التحكيم رقم  ،)٢٣١٩يونيلك�س (تعليق ت�سليم الدفعات املقبلة مبوجب العقد ب�سبب عدم مطابقة الدفعات امل�س َّلمة الأوىل)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي
والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( ١٩٨٩ ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/1989/02ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(تخ َّلف امل�شرتي عن توجيه �إخطار بتعليق التنفيذ ومل ي�سلِّم الب�ضائع �إ َّال بعد انق�ضاء �شهرين).
()40انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ٢٣ ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)٨٦١١يونيلك�س (الإخطار ال �ضرورة له يف ظروف الق�ضية)؛
هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ٢٠٠٣ ،قرار التحكيم رقم  ،)١١٨٤٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان www.cisg.law.pace.edu :ويف يونيلك�س (لي�س للم�شرتي �سبب
معينَّ لالعتقاد ب� َّأن البائع لن يقوم بالتنفيذ يف الوقت املنا�سب ،وتخ َّلف عن توجيه �إخطار)؛ معهد التحكيم الهولندي ،هولندا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٢قرار التحكيم
رقم  ،)٢٣١٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تعليق ت�سليم الدفعات املقبلة مبوجب العقد ب�سبب عدم مطابقة ال�شحنات الأوىل).
()41ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٨
()42حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٤يونيلك�س؛ حمكمة منطقة دارم�شتات� ،أملانيا� ٢٩ ،أيار/مايو  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
يوجه �إخطار ًا بتعليق التنفيذ).
العنوان�(www.cisg.law.pace.edu :أر�سل امل�شرتي �إخطار ًا بال�شكوى ولكن مل ِّ
()43ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٢حمكمة منطقة �شتيندال� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :التعليق
لي�س �إخال ًال بل ح ٌّق من طرف واحد بتعديل وقت التنفيذ).
()44حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل  ،(BV BA. J.P. v. S. Ltd.( ٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.law.kuleuven.be :ت�شري �إىل املادة
 )1( 73لت�أكيد هذه النقطة �ضمن ًّيا).
()45ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٢حمكمة منطقة �شتيندال� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]٢٠٠٠متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال يجوز
يعول على الفقرة ())1؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٧ ،متوز/يوليه ( ١٩٩٩قرار التحكيم
للطرف �أن ِّ
 ،٢٠٠٠–1999 ،Rozenberg, Practika of Mejdunarodnogo Commercheskogo Arbitrajnogo Syda: Haychno-Practicheskiy Commentariy ،)١٩٩٦/٣٠٢الرقم ٢٧
[ ،]١٤٧–١٤١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥١حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ٣١ ،كانون
احلق يف وقف الب�ضائع خالل النقل عم ًال بالفقرة (.))2
يعول على ِّ
الثاين/يناير ( ]١٩٩١ال يجوز للبائع �أن ِّ
()46ق�ضية كالوت رقم [ ٥١حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩١
()47
تف�سر هذه العبارة يف �إطار املادة  72مفيدة يف �إطار املادة  .71هيئة التحكيم
ترد يف املادة � )2( 72إ�شارة مماثلة �إىل ال�ضمان الكافي ،وميكن �أن ي َّت�ضح � َّأن الق�ضايا التي ِّ
التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)٨٧٨٦يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا،
الن�ص الكامل للقرار).
 ١٤كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤انظر َّ
.
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املادة 72
(�  )1إذا تبينَّ بو�ضوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد � َّأن �أحد الطرفني �سوف يرتكب خمالفة جوهرية
للعقد جاز للطرف الآخر �أن يف�سخ العقد.
يوجه �إىل الطرف الآخر
( )2يجب على الطرف الذي يريد الف�سخ� ،إذا كان الوقت ي�سمح له بذلك� ،أن ِّ
�إخطار ًا ب�شروط معقولة ،تتيح له تقدمي �ضمانات كافية ت�ؤ ِّكد عزمه على تنفيذ التزاماته.
( )3ال ت�سري �أحكام الفقرة ال�سابقة �إذا �أعلن الطرف الآخر �أنه �سوف ال ين ِّفذ التزاماته.

مقدمة
ِّ
حق ف�سخ العقد �إذا �أ�صبح
-1
تخول املادة  72البائع �أو امل�شرتي َّ
ِّ
وا�ضحاً ،قبل حلول ميعاد تنفيذ العقدَّ � ،أن الطرف الآخر �سريتكب خمالفة
جوهرية للعقد .بيد � َّأن املادة  49ولي�س املادة  72تنطبق �إذا تخ َّلف �أحد
الطرفني ،يف التاريخ املح َّدد للتنفيذ �أو بعده ،عن تنفيذ التزاماته �أو ن َّفذها
()1
ب�صورة غري مطابقة وكان ذلك يرقى �إىل م�ستوى خمالفة جوهرية.
وهكذا ف� َّإن امل�شرتي الذي مل يعلن ف�سخ العقد قبل التاريخ املح َّدد للتنفيذ
يت�صرف مبوجب
ال يجوز له ف�سخ العقد مبقت�ضى املادة  72بل يجب �أن
َّ
()2
املادتني  45و 49بد ًال من ذلك.
املت�ضرر يف ف�سخ العقد مبقت�ضى
حق الطرف
 -2ويجب التمييز بني ِّ
ِّ
()3
املادة  72وح ِّقه يف تعليق تنفيذ التزاماته مبقت�ضى املادة  .71فاملادتان
بالتنب�ؤ مبا �إذا كان �سيحدث �إخالل ،ولكن ال�شروط
معنيتان
كلتاهما َّ
ُّ
امل�سبقة للف�سخ ،الذي هو تدبري االنت�صاف الأ�شد� ،أكرث �صرامة من
املتنب�أ
ال�شروط امل�سبقة للتعليق� ،سواء فيما يتع َّلق مبدى خطورة الإخالل َّ
به �أو برجحان حدوث املخالفة .كذلك تختلف ا�شرتاطات الإخطار يف
احلكمني .فاملادة  72ال ت�شرتط توجيه �إخطار م�سبق "ب�شروط معقولة" �إ َّال
�إذا كان الوقت ي�سمح بذلك ،وتعفي الطرف من توجيه الإخطار �إذا �أعلن
الطرف الآخر �أنه لن ين ِّفذ التزاماته؛ ويف املقابل ،ت�شرتط املادة  71توجيه
()4
�إخطار بالإيقاف على الفور دون � ِّأي ا�ستثناءات.
حق ف�سخ العقد قبل التاريخ
 -3وتخ ِّول املادة  72الطرف
املت�ضرر َّ
َّ
املح َّدد للتنفيذ �إذا كان العقد يتع َّلق (يف جملة �أمور) بالت�سليم يف دفعة
تن�ص املادة  73على قواعد خا�صة ب�ش�أن الف�سخ فيما يتع َّلق
واحدة ،بينما ُّ
بالدفعات املقبلة �إذا كان العقد يتع َّلق بالت�سليم على دفعات .وتعرتف ع َّدة
املت�ضرر ،يف حالة عقد الت�سليم على دفعات� ،أن
قرارات ب�أنه يجوز للطرف
ِّ
()5
يت�صرف مبقت�ضى � ٍّأي من املادتني ب�ش�أن الدفعات املقبلة.
َّ

ال�شروط امل�سبقة للف�سخ
 -4تبينِّ الفقرة ( )1ال�شرط امل�سبق الرئي�سي للف�سخ امل�شروع مبقت�ضى
املادة  :73فيجب �أن يكون وا�ضح ًا قبل امليعاد املح َّدد للتنفيذ � َّأن الطرف
املطلوب منه التنفيذ �سريتكب خمالفة جوهرية .واملطلوب هو �أن يكون
()6
هناك احتمال قوي جدًّا ،ال يقني تام ،ب�أنه �سيحدث �إخالل جوهري.

ويف بع�ض احلاالت ميكن �أن تو ِّفر جمموعة من الوقائع جمتمعة �إ�شارة
وا�ضحة �إىل � َّأن �إخال ًال جوهر ًّيا �سيحدث )7(.وقد ورد يف �أحد القرارات � َّأن
دعوى الف�سخ اال�ستباقي يجب �أن تزعمَّ � )1(" :أن امل َّدعى عليه كان يعتزم
()8
الإخالل بالعقد قبل ميعاد تنفيذه ،و(َّ � )2أن تلك املخالفة جوهرية".
 -5ويفي بهذا ال�شرط امل�سبق الطرف الذي يعلن �أنه لن ين ِّفذ
التزاماته )9(.كما � َّأن اال ِّدعاءات� ،إذا ثبتت ،ب� َّأن البائع قال �إنه "مل يعد
ي�شعر ب�أنه ملزَ م" بالتنفيذ و�إنه �سوف "يبيع املواد يف مكان �آخر" من �ش�أنها
حق ف�سخ العقد )10(.وا�شرتاط مطالب جديدة للت�سليم
تخول امل�شرتي َّ
�أن ِّ
()11
تتجاوز تلك امل َّتفق عليها ي�شكِّل ف�سخ ًا ا�ستباق ًّيا للعقد.
 -6ورئي �أي�ض ًا � َّأن ال�شروط امل�سبقة الواردة يف الفقرة ( )1ا�ستوفيت
يف الظروف التالية فيما يتع َّلق بامل�شرتي :تخلُّف امل�شرتي عن دفع ثمن
�شحنات �سابقة؛( )12وتخلُّف امل�شرتي عن فتح خطاب اعتماد؛( )13وتخلُّف
امل�شرتي عن فتح خطاب اعتماد مطابق؛( )14وتخلُّف امل�شرتي عن دفع
ثمن �شحنة وتخلُّفه عن توفري �ضمان كاف بالأداء )15(.ويف �إحدى الق�ضايا
ر�أت حمكمة �أدنى ،يف بيع مع الت�سليم على دفعات� ،أنه يح ُّق للبائع ف�سخ
مربر لها لإلغاء
العقد مبوجب املادة  72ب�سبب حماولة امل�شرتي التي ال ِّ
تقرر � َّأن املادة � 73أكرث انطباقاً ،ولكن بنف�س
العقد؛
ولدى اال�ستئنافَّ ،
()16
النتيجة.
 -7ورئي �أي�ض ًا � َّأن ال�شروط امل�سبقة الواردة يف الفقرة ( )1ا�ستوفيت
يف الظروف التالية فيما يتع َّلق بالبائع :تخ َّلف البائع عن تخفي�ض الثمن
التعهد بت�سليم ب�ضائع م�سايرة للمو�ضة يف الوقت املنا�سب؛(� )17أنهى
وعن ُّ
()18
َ
البائع ت�سليم الب�ضائع عمداً ،رف�ض البائع تنفيذ �شرط يق�ضي بحجز
�سفينة كاملة ح�صر ًا لنقل الب�ضائع )19(،ر َف�ض البائع االلتزام بتاريخ
للت�سليم ون�صح امل�شرتي ب�أن ي�شرتي ب�ضائع بديلة� )20(،أعلن البائع �أنه
التح�صل على ب�ضائع بديلة
التح�صل على الب�ضائع و� َّأن احتمال
ُّ
ي�ستحيل (ُّ )21
منخف�ض ،ق َّدم البائع ر�سوم ًا تخطيطية معيبة ل�صنع الب�ضائع ومل
()22
يقدم �ضمان ًا كافي ًا بتح�سني تلك الر�سوم يف الوقت املنا�سب.
ِّ
 -8ورئي � َّأن ال�شروط امل�سبقة مل ت�ستوف يف الظروف التالية :حيث
احتجز البائع الب�ضائع ب�سبب نزاع بني الطرفني؛( )23وحيث �أعرب
البائع عن رغبته يف �إيقاف عمليات الت�سليم ولكن وافق �أي�ض ًا على
موا�صلة املفاو�ضات؛( )24وحيث تخ َّلف امل�شرتي عن دفع ثمن دفعة
()25
واحدة.

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

الإخطار باعتزام الف�سخ
 -9عندما تكون �شروط املادة  )1( 72قد ا�ستوفيت ،ت�شرتط
املت�ضرر �إىل الطرف الآخر
يوجه الطرف
الفقرة ( )2من املادة � 72أن ِّ
ِّ
�إخطار ًا م�سبق ًا باعتزامه ف�سخ العقد ،بغية �إتاحة الفر�صة للطرف الآخر
لتقدمي �ضمانات كافية ب�أنه �سيقوم بالتنفيذ )26(.بيد � َّأن هذا الإخطار
ال ُي�شرتط �إ َّال "�إذا كان الوقت ي�سمح له بذلك" .ويختلف هذا الإخطار
يوجه �أي�ض ًا �إذا
عن �إعالن الف�سخ الذي حتكمه املادة  ،26الذي يجب �أن َّ
وقرر ال�سري ُقدم ًا يف
مل يح�صل الطرف
ِّ
املت�ضرر على �ضمانات كافية َّ
املت�ضرريع ِّولعلى
الطرف
كان
إذا
�
أنه
�
إىل
�
القرارات
أحد
�
خل�ص
الف�سخ)27(.وقد
ِّ
املادة  72فيجب �أن يعلن ف�سخ العقد قبل حلول تاريخ التنفيذ )28(.وحيث
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يتخ َّلف طرف عن توجيه �إخطار باعتزامه ف�سخ العقد ب�سبب �إخالل
()29
ا�ستباقي ،يفقد ح َّقه يف ف�سخ العقد.

ال�ضمان الكافي بالتنفيذ
 -10مثلما ُذكر يف الفقرة ال�سابقة ف� َّإن الغر�ض من الإخطار املطلوب
مبقت�ضى املادة  )2( 72هو �إتاحة الفر�صة ملتل ِّقيه لتقدمي �ضمان كاف
حتدد االتفاقية ال�شكل الذي يجب �أن ي�أخذه ال�ضمان.
بالتنفيذ )30(.وال ِّ
ولي�س هناك ا�شرتاط ب�أن يطلب الطرف
تعهد ًا من البائع )31(.ويف
املت�ضرر ُّ
ِّ
�إحدى الق�ضايا رئي � َّأن تخلُّف امل�شرتي عن تقدمي �ضمان كاف عند الطلب
()32
ي�ستوفي �شروط املادة .72

احلوا�شي
()١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 24 ،أيلول�/سبتمرب ( CISG-online No. 2545 = 867 ،2015 ،Neue Juristische Wochenschrift ،2014الفقرة .)33
()2ق�ضية كالوت رقم [ ١٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير .]١٩٩٥
()3هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)٨٧٨٦يونيلك�س (مل يعلِّق امل�شرتي تنفيذ التزاماته بل ف�سخ العقد مبوجب
املادة ))1( 72؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٥٧٤يونيلك�س (ال ي�شكِّل �شراء امل�شرتي ب�ضائع بديلة تعليق ًا لتنفيذ
التزاماته).
()4هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( ،١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٥٧٤يونيلك�س ( ُتالحظ وجود اختالفات ب�ش�أن الإخطار).
()5حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي ،فنلندا ٣٠ ،حزيران/يونيه  ،)EP S.A.v FP Oy( 1998يونيلك�س (حيث كان يتعينَّ تلبية طلبيتني منف�صلتني من م�ستح�ضر للعناية
املت�ضرر �أن يف�سخ العقد ب�ش�أن الكمية الثانية � َّإما مبوجب املادة
بالب�شرة من نف�س دفعة املنتَج وكان هناك �إخالل جوهري فيما يتع َّلق بنوعية الكمية امل�س َّلمة الأوىل ،جاز للم�شرتي
ِّ
� 72أو مبوجب املادة � )2( 73إذا كانت الطلبيتان ت�شكِّالن دفعات من عقد بيع مع الت�سليم على دفعات؛ غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم
رقم  ،)٩٥/٢٧٣يونيلك�س (تتناول املادتان  72و 73كلتاهما الإخالل اجلوهري املتعلِّق بالدفعات القادمة).
()6حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٣٠ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٢يونيلك�س (يلزم وجود احتمال كبري للغاية ال اليقني التام) .انظر �أي�ض ًا هيئة التحكيم التابعة لبور�صة املنتجات
جدية" الواردة يف املادة  73تعني االحتمال الكبري ،وهو اختبار
الزراعية  -فيينا ،النم�سا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)S2/97يونيلك�س (عبارة "�أ�سباب ًا ِّ
�أقل �صرامة من االختبار املن�صو�ص عليه يف املادة .))1( 71
()7جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( ،ق�ضية ب�ش�أن نظم �إنتاج �أقرا�ص م�ضغوطة من النوعني  CD-Rو ،)DVD-Rترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٩٣الدامنرك 17 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر [ Højesteret ،٢٠٠٧املحكمة العليا]
(.])Zweirad Technik v. C. Reinhardt A/S
()8
الن�ص
ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٧ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٩ت�شري �إىل املادتني  25و( )72انظر َّ
الكامل للقرار).
()9انظر املادة ( )3( 72تعفي الطرف
املت�ضرر من �إعطاء الطرف الآخر فر�صة لتقدمي �ضمانات كافية لقيامه بالتنفيذ ،كما هو م�شرتط عادة مبوجب املادة �" ،)2( 72إذا
ِّ
الطرف الآخر �أنه لن ين ِّف َذ التزاماته") .انظر �أي�ض ًا جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( 2007ق�ضية
�أعلنَ
ُ
ب�ش�أن نظم �إنتاج �أقرا�ص م�ضغوطة من النوعني  CD-Rو ،)DVD-Rترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف الميا،
عباد ال�شم�س) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :رف�ض البائع ت�سليم
اليونان( ٢٠٠٦ .رقم امللف ( )٢٠٠٦/٦٣ق�ضية ب�ش�أن بذور َّ
عباد ال�شم�س ب�سبب تغيرُّ ات يف ال�سوق).
بذور َّ
()10ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٧حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٧ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٩
()11
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة التحكيم الو ِّدي يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
()12ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير  ،]١٩٩٤ت�ؤ ِّكد ،مع تعديالت ،ق�ضية حمكمة منطقة كريفلد،
 ٢٨ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٣يونيلك�س؛ حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٣٠ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٢يونيلك�س؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة٢٩ ،
�أيار/مايو  ،)Doolim Corp. v. R Doll, LLC( ٢٠٠٩متاحة يف  WL 1514913 2009ومتاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ا�ستمرار التخلُّف عن دفع
ثمن �شحنات �سابقة من القم�صان وعن فتح خطاب اعتماد).
()13ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣١املحكمة العليا يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٠؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية
ال�صني ال�شعبية ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن نظم �إنتاج �أقرا�ص م�ضغوطة من النوعني  CD-Rو ،)DVD-Rترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة العليا يف كوينـزالند ،حمكمة اال�ستئناف� ،أ�سرتاليا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر Downs Investments v. Perwaja Steel), [2001] QCA( ،٢٠٠١
 ،433 [2002] 2 Qd R 462متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()14ق�ضية كالوت رقم [ ٧١٦جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٧
()15حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،أيار/مايو  ،)Doolim Corp. v. R Doll, LLC( ٢٠٠٩متاحة يف  WL 1514913 2009ومتاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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()16ق�ضية كالوت رقم [ Højesteret[ ٩٩٣املحكمة العليا] ،الدامنرك ١٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .])Zweirad Technik v. C. Reinhardt A/S( ،٢٠٠٧
()17هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)٨٧٨٦يونيلك�س؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
الواليات املتحدة� ٢٩ ،أيار/مايو  ،(Doolim Corp. v. R Doll, LLC( ٢٠٠٩متاحة يف  WL 1514913 2009ومتاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ا�ستمرار
التخلُّف عن دفع ثمن �شحنات �سابقة من القم�صان وعن فتح خطاب اعتماد).
()18غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٩٥/٢٧٣يونيلك�س.
()19ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٣هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٧ ،حزيران/يونيه [ ١٩٩٩قرار التحكيم
التح�صل على �سفينة مطابقة تقوم بنقل املواد الغذائية ح�صراً).
رقم ( ]١٩٩٨/٢٣٨رف�ض البائع الوفاء ب�شرط
ُّ
()20جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢٩ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٦ق�ضية ب�ش�أن مادة الكافيني) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
ّ
()21جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٦ق�ضية ب�ش�أن �أ�سمدة مركبة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()22هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم ( )١٩٩٤/١٦١ق�ضية
ب�ش�أن معدات حا�سوبية) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()23ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١حمكمة منطقة �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير .]١٩٩٧
()24هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٥٧٤يونيلك�س.
()25غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٩٥/٢٧٣يونيلك�س.
()26حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي ،فنلندا ٣٠ ،حزيران/يونيه  ،)EP S.A.v FP Oy( 1998يونيلك�س (توقيت ر�سالة الفاك�س و�سياقها يو ِّفران �إخطار ًا م�سبقاً)؛ جلنة
التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( ١٩٨٩ ،ق�ضية ب�ش�أن م�ستحلب م�صنوع يف تايلند) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
ً
()27هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٥٧٤يونيلك�س ( ُتالحظ اختالفا بني الإخطار مبوجب املادة  72و�إعالن
(وجه
الف�سخِّ ،
وتقرر � َّأن �إعالن الف�سخ مل يكن يف التوقيت املنا�سب)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير َّ ]١٩٩٤
الن�ص الكامل للقرار).
البائع �إخطار ًا باعتزامه ف�سخ العقد َّثم �إخطار ًا بف�سخ العقد عندما مل ي�صله �شيء من امل�شرتي) (انظر َّ
()28ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير .]١٩٩٥
()29جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( ١٩٨٩ ،ق�ضية ب�ش�أن م�ستحلب م�صنوع يف تايلند) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()30ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤مل ي�ستجب امل�شرتي �إىل طلب توفري �ضمان كاف) (انظر
الن�ص الكامل للقرار).
َّ
()31هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الثاين/يناير ( ،١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)٨٧٨٦يونيلك�س.
()32حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،أيار/مايو  ،)Doolim Corp. v. R Doll, LLC( ٢٠٠٩متاحة يف  WL 1514913 2009ومتاحة
يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ا�ستمرار التخلُّف عن دفع ثمن �شحنات �سابقة من القم�صان وفتح خطاب اعتماد).
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املادة 73
( )1يف العقود التي تق�ضي بت�سليم الب�ضائع على دفعات� ،إذا كان عدم تنفيذ �أحد الطرفني اللتزام
من التزاماته املتعلِّقة ب�إحدى الدفعات ي�شكِّل خمالفة جوهرية للعقد ب�ش�أن تلك الدفعة جاز للطرف الآخر ف�سخ
العقد بالن�سبة لتلك الدفعة.
(�  )2إذا كان عدم تنفيذ �أحد الطرفني اللتزام من التزاماته املتعلِّقة ب�إحدى الدفعات يعطي الطرف
جدية لالعتقاد ب�أنه �ستكون هناك خمالفة جوهرية للعقد ب�ش�أن االلتزامات املقبلة جاز له �أن يف�سخ
الآخر �أ�سباب ًا ِّ
يتم ذلك خالل مدة معقولة.
أن
�
على
العقد م�ستقب ًال
َّ
( )3للم�شرتي الذي يف�سخ العقد بالن�سبة لإحدى الدفعات �أن يعلن يف نف�س الوقت ف�سخ العقد بالن�سبة
للدفعات التي َّمت ا�ستالمها �أو بالن�سبة للدفعات املقبلة �إذا كان ال ميكن ا�ستعمال هذه الب�ضائع للأغرا�ض التي
�أرادها الطرفان وقت انعقاد العقد ب�سبب عدم قابليتها للتبعي�ض.

مقدمة
ِّ
تقدم هذه املادة قواعد خا�صة ب�ش�أن عقود ت�سليم الب�ضاعة على
-1
ِّ
وحتدد هذه القواعد متى يح ُّق للبائع �أو للم�شرتي �إعالن ف�سخ
دفعاتِّ .
()1
العقد فيما يتع َّلق بدفعة واحدة �أو بالدفعات املقبلة �أو ف�سخ العقد بكامله.
وجه الطرف
ووفق ًا للمادة  ،26ال ُي ِ
حدث �إعالن ف�سخ العقد �أثره �إ َّال �إذا َّ
املت�ضرر �إخطار ًا �إىل الطرف الآخر.
ِّ
 -2وال ت�ستبعد املادة  73انطباق مواد �أخرى من االتفاقية .فعندما
ال ي�سلِّم البائع دفعة من الب�ضائع �أو ال يدفع امل�شرتي ثمن دفعة ،يح ُّق
املت�ضرر �إعطاء الطرف املخالف فرتة
مبقت�ضى املادة � 47أو 64للطرف
ِّ
�إ�ضافية وف�سخ العقد فيما يتع َّلق بالدفعة �إذا مل ين ِّفذ ذلك الطرف
()2
يتم ت�سليم بع�ض الدفعات
التزاماته خالل الفرتة الإ�ضافية .وعندما ُّ
ولي�س كلها ،ميكن �أن تنطبق املادة  51املتعلِّقة بالت�سليم اجلزئي
املت�ضرر احل ُّق يف تعليق التنفيذ
واملادة  )3(.73وميكن �أن يكون للطرف
ِّ
مبقت�ضى املادة  )1( 71وكذلك احل ُّق يف ف�سخ العقد فيما يتع َّلق بالدفعات
املت�ضرر
املقبلة مبقت�ضى املادة  )4(.)2( 73وميكن �أن يكون بو�سع الطرف
ِّ
�أي�ض ًا �إلغاء التزاماته التعاقدية بت�سليم دفعات �إ�ضافية مبقت�ضى املادة 72
()5
�أو املادة .73

ما ي�شكِّل عقد ت�سليم
على دفعات
ين�ص على ت�سليم الب�ضائع يف
 -3عقد
الت�سليم على دفعات هو عقد ُّ
()6
دفعات منف�صلة .وال يلزم �أن تكون الب�ضائع مثلية ،فيمكن �أن ي�شمل
عقد الت�سليم على دفعات ت�سليم �أنواع خمتلفة من الب�ضاعة يف كل دفعة
(مثل معاطف من جلد اخلراف للرجال ومثلها للن�ساء) )7(.ويذكر �أحد
القرارات � َّأن عقد الت�سليم على دفعات ال يلزم فيه حتديد كمية الدفعات
الفردية مبقت�ضى املادة  73بنف�س الدقة املطلوبة يف ت�سليم جزء من
()8
الب�ضائع مبقت�ضى املادة .51

 -4وقد و�صفت ع َّدة قرارات عقود ًا منف�صلة بني طرفني بينهما
عالقة جارية ب�أنها عقد ت�سليم على دفعات حتكمه املادة � )9(،73أو
يت�صرف � َّإما مبقت�ضى
املت�ضرر ميكن �أن
خل�صت �إىل � َّأن الطرف
ِّ
َّ
()11
املادة � 73أو مبقت�ضى مادة �أخرى ،مثل املادة � )10(71أو املادة .72
وطبق �أحد القرارات �أي�ض ًا املادة  73على عقود توريد �سنوية منف�صلة
َّ
()12
ميز بني
بني نف�س الطرفني لتوريد الألومنيوم .بيد � َّأن قرار ًا �آخر َّ
عقد الت�سليم على دفعات واتفاق التوزيع �أو االتفاق الإطاري :فالأخري
ين�ص على �أمور غري البيع ،مثل التمثيل احل�صري يف منطقة
ميكن �أن َّ
ً
ين�ص على � ِّأي كمية
ال
ا
اتفاق
يكون
أن
�
ميكن
كما
نة،
معي
جغرافية َّ
ُّ
()13
قابلة للتحديد.

الف�سخ فيما يتع َّلق بدفعة واحدة
حق �إعالن ف�سخ العقد فيما يتع َّلق بدفعة
 -5تخ ِّول الفقرة ( )1الطرف َّ
واحدة �إذا ارتكب الطرف الآخر خمالفة جوهرية (انظر املادة  )25فيما
يتع َّلق بتلك الدفعة .وتنطبق نف�س املعايري اخلا�صة بتحديد ما �إذا كان
الطرف قد ارتكب خمالفة جوهرية على العقد الذي يق�ضي بالت�سليم
يف دفعة واحدة والعقد الذي يق�ضي بالت�سليم على دفعات .وقد رئي � َّأن
املت�ضرر يح ُّق له الف�سخ فيما يتع َّلق بالدفعة يف احلاالت التالية:
الطرف
ِّ
()14
عندما مل ي�سلِّم
البائع الب�ضائع التي وعد بها؛ عندما ا�شرتط البائع
ُ
الوفاء مبطالب جديدة لت�سليم الدفعة؛( )15حيث تبينَّ � َّأن الب�ضائع اخلا�صة
بتلك الدفعة املح َّددة معيبة عيب ًا جوهر ًّيا؛( )16حيث تخ َّلف امل�شرتي عن
معينة )17(.ومن الناحية الأخرى ،رئي � َّأن
فتح خطاب اعتماد ب�ش�أن دفعة َّ
املت�ضرر ال يح ُّق له الف�سخ فيما يتع َّلق ب�إحدى الدفعات حيث � َّأخر
الطرف
ِّ
()18
امل�شرتي دفع ثمن الدفعة.
وتقرر �أنه ال يجوز �إنهاء االتفاق حيث ن َّفذ
َّ
امل�شرتي التزاماته تنفيذ ًا كام ًال قبل الإنهاء )19(.ورئي �أي�ض ًا �أنه ال يجوز
للم�شرتي ف�سخ العقد حيث مل ُتعترب الأخطاء التي حدثت يف الت�سليم ويف
()20
�إ�صدار الفواتري �إخال ًال جوهر ًّيا.
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ف�سخ العقد فيما يتع َّلق بالدفعات
املقبلة
حق ف�سخ العقد
 -6تخ ِّول الفقرة ( )2من املادة  73للطرف
املت�ضرر َّ
ِّ
فيما يتع َّلق بالدفعات املقبلة �إذا كانت لديه �أ�سباب وجيهة لال�ستنتاج ب� َّأن
الطرف الآخر �سريتكب خمالفة جوهرية للعقد (انظر املادة  )25فيما
()21
يتع َّلق بالدفعات املقبلة.
املت�ضرر يح ُّق له ف�سخ العقد فيما يتع َّلق
 -7وقد رئي � َّأن امل�شرتي
ِّ
بالدفعات املقبلة يف احلاالت التالية :حيث مل ي�سلِّم البائع � َّأي دفعة رغم
قبوله الدفع؛( )22حيث مل ي�سلِّم البائع �أول دفعة؛( )23حيث �أعلن البائع �أنه
لن ي�سلِّم دفعات �أخرى؛( )24حيث رف�ض البائع ت�سليم مزيد من الكرز
()25
ت�سبب
ب�سبب حدوث زيادة كبرية يف �سعر الكرز يف ال�سوق؛ حيث َّ
()26
ت� ُّأخر البائع يف ت�سليم ثالث دفعات يف عرقلة الإنتاج لدى امل�شرتي؛
حيث �س َّلم البائع ب�ضائع ذات نوعية رديئة؛( )27حيث كانت لدى امل�شرتي
�أ�سباب وجيهة لالعتقاد ب� َّأن البائع لن يتم َّكن من ت�سليم فلفل يفي بلوائح
احلق يف
الأمن الغذائي )28(.وحيث يقبل امل�شرتي دفعات معيبة ،ال يفقد َّ
ف�سخ العقد يف جممله �إذا قام البائع جم َّدد ًا بت�سليم ب�ضائع معيبة ت�شكِّل
املعينة قيد النظر� ،أعلن امل�شرتي �صراحة
�إخال ًال جوهر ًّيا؛ ويف احلالة َّ
عزمه على ا�شرتاط ب�ضائع مطابقة )29(.وحيث يتخ َّلف امل�شرتي عن فتح
معينة ،ولكن يعرب �صراحة عن عزمه فتح
يخ�ص دفعة َّ
خطاب اعتماد ُّ
خطابات اعتماد يف امل�ستقبل ،رئي �أنه ال يح ُّق للبائع ف�سخ العقد فيما يتع َّلق
()30
بالدفعات القادمة.
 -8ويف احلاالت التالية رئي � َّأن لدى البائع �أ�سباب ًا وجيهة لف�سخ العقد:
حيث �أعطى تخلُّف امل�شرتي عن فتح خطاب اعتماد �أ�سباب ًا وجيه ًة للبائع
ال�ستنتاج � َّأن امل�شرتي لن يدفع الثمن؛( )31حيث وا�صل امل�شرتي خمالفة
معينة؛( )32حيث
�شرط يف العقد يحظر عليه �إعادة بيع الب�ضائع يف �أ�سواق َّ
قال امل�شرتي �إنه لن يقبل ت�سلُّم الدفعات املقبلة خالل فرتة �سريان العقد،
()33
رغم �أنه كان ملزَ م ًا بت�سلُّمها.

			

توقيت الف�سخ
 -9لف�سخ العقد فيما يتع َّلق بالدفعات املقبلة مبقت�ضى املادة ،)2( 73
املت�ضرر ف�سخ العقد (بتوجيه �إخطار �إىل الطرف
يجب �أن يعلن الطرف
ِّ
()34
الآخر  -انظر املادة  )26خالل فرتة معقولة .ويف حالة م�ش ٍرت كان من
ح ِّقه ف�سخ العقد فيما يتع َّلق بالدفعات املقبلة ،رئي � َّأن العقد ُف�سخ ف�سخ ًا
وجه امل�شرتي �إخطار ًا �إىل البائع خالل � 48ساع ًة من ثالث
نافذ ًا عندما َّ
()35
حالة ت�سليم مت� ِّأخر للب�ضائع.
 -10ورئي ،حيث تخ َّلف طرف عن تنفيذ �إحدى الدفعاتَّ � ،أن �سريان
املت�ضرر �أن يعلن ف�سخ العقد يف جممله
الفرتة التي يجوز خاللها للطرف
ِّ
يبد�أ من الوقت الذي يعلم فيه ذلك الطرف بوقوع الإخالل؛ ور�أت املحكمة
� َّأن �إعالن ف�سخ العقد بعد ثالثة �أ�شهر من هذا الإخالل يف عقد ب�ش�أن
ت�سليم دفعات �سنوية جاء بعد فرتة مفرطة الطول )36(.وميكن �أن ُيحظر
معينة �إذا تخ َّلف عن توجيه
على الطرف ف�سخ العقد فيما يتع َّلق بدفعة َّ
�إخطار يف الوقت املنا�سب ،ولكن يح ُّق له رغم ذلك ف�سخ العقد فيما يتع َّلق
املت�ضرر �أ�سباب ًا وجيهة
بالدفعات القادمة �إذا كان الإخالل يو ِّفر للطرف
ِّ
()37
لال�ستنتاج ب� َّأن �إخال ًال جوهر ًّيا �سيحدث فيما يتع َّلق بالدفعات املقبلة.

ف�سخ العقد فيما يتع َّلق بالدفعات املرتابطة
�  -11إذا كان �أحد الطرفني يعتزم ف�سخ العقد فيما يتع َّلق بدفعة واحدة
مبقت�ضى املادة  ،)1( 73ت�أذن الفقرة ( )3بف�سخ �إ�ضافي فيما يتع َّلق
بالدفعات ال�سابقة �أو املقبلة املرتابطة مع الدفعة التي ُف�سخ عقدها ترابط ًا
توخاها الطرفان
ال ميكن معه ا�ستعمال هذه الدفعات للأغرا�ض التي َّ
عند �إبرام العقد .ف�إذا ف�سخ الطرف العقد فيما يتع َّلق بدفعات مبقت�ضى
الفقرة ( )3يجب عليه �أن ُيخطر الطرف الآخر بذلك يف نف�س الوقت
الذي يعلن فيه ف�سخ عقد الدفعة مبقت�ضى املادة  .)1( 73وال يوجد
�سبب العتبار الدفعات التي ي�شتمل عليها عقد ب�ش�أن �سلعة مثل النفط
دفعات مرتابطة )38(.ومن �أجل اال�ستظهار باملادة  ،)3( 73يجب �أن يكون
()39
الطرفان كالهما مدركني لرتابط الدفعات املختلفة.

احلوا�شي
()1انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٦ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨٧٤٠يونيلك�س (كان امل�شرتي حم ًّقا يف ف�سخ العقد فيما يتع َّلق بالدفعة الأخرية عندما
كانت الكمية الإجمالية امل�س َّلمة من الفحم احلجري �أق َّل من الكمية املن�صو�ص عليها يف العقد).
()2هيئة التحكيم التابعة لبور�صة املنتجات الزراعية  -فيينا ،النم�سا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٧يونيلك�س (تخلُّف امل�شرتي عن اال�ستالم)؛ ق�ضية كالوت رقم ٢١٤
[املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٩٥/٢٧٣يونيلك�س (تخلُّف
امل�شرتي عن دفع ثمن دفعة)؛ املحكمة املحلية يف �إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س (تخلُّف امل�شرتي عن الت�سليم لطرف ثالث ح�سب ما هو م َّتفق عليه).
()3ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٠هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ،متوز/يوليه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم ( ])٩٤٤٨تنطبق املادتان  51و 73كلتاهما
ولكن البائع مل ُيثبت ح َّقه يف وقف الدفعات)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨١٢٨يونيلك�س.
()4انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٥٧٨حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميت�شيغان الغربية ،الواليات املتحدة ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب (Shuttle Packaging Systems v. ٢٠٠١
)( ]Tsonakisت�شري �إىل املواد  73-71فيما يتع َّلق ب�سبل االنت�صاف املتاحة يف حالة �صفقات الت�سليم على دفعات)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٠هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ،متوز/يوليه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم ( ])٩٤٤٨مل يكن يح ُّق للم�شرتي اال�شتباه ،لأنه ت�س َّلم جزء ًا من الب�ضائع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٨املحكمة العليا،
احلق يف ف�سخ العقد فيما يتع َّلق بالدفعات مبوجب املادة  ،73يح ُّق للبائع �أن يوقف التنفيذ مبوجب املادة  ،)1( 71لكن البائع مل ُيثبت
النم�سا� ١٢ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٨عالوة على ِّ
ح َّقه يف هذه الق�ضية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ Højesteret[ ٩٩٣املحكمة العليا] ،الدامنرك ١٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ])Zweirad Technik v. C. Reinhardt A/S( ٢٠٠٧؛ حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن برية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()5حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي ،فنلندا ٣٠ ،حزيران/يونيه  ،)EP S.A. v FP Oy( 1998يونيلك�س (حيث كان يتعينَّ تلبية طلبيتني منف�صلتني مل�ستح�ضر للعناية بالب�شرة
املت�ضرر �أن يف�سخ العقد فيما يتع َّلق بت�سليم الكمية الثانية � َّإما مبوجب
من نف�س دفعة املنتَج وكان هناك �إخالل جوهري فيما يتع َّلق بنوعية الكمية امل�س َّلمة الأوىل ،جاز للم�شرتي
ِّ
املادة � 72أو� ،إذا كانت الطلبيتان ت�شكِّالن دفعتني من عقد ت�سليم دفعات ،فبموجب املادة ))2( 73؛ غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم
رقم  ،)٩٥/٢٧٣يونيلك�س (تتناول املادتان  72و 73كلتاهما الإخالل اجلوهري فيما يتع َّلق بالدفعات املقبلة).
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()6هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آب�/أغ�سط�س ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩٨٨٧يونيلك�س (مادة كيميائية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية
يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٨معاطف من جلد اخلراف)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة التحكيم الو ِّدية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/
دي�سمرب �( ]١٩٩٨أجبان)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٨املحكمة العليا ،النم�سا� ١٢ ،شباط/فرباير �( ]١٩٩٨شم�سيات)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٦حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا،
عباد ال�شم�س)؛
 ٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٧نواب�ض م�صنوعة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧زيت َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٤حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ٢٢ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٥جينز)؛ غرفة التجارة وال�صناعة يف بوداب�ست ،هنغاريا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم  ،)Vb 94124يونيلك�س (فطر (عي�ش الغراب))؛ غرفة االقت�صاد مبحكمة �شان�شا ال�شعبية املتو�سطة ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٨ ،أيلول�/سبتمرب
( ١٩٩٥الق�ضية رقم  ،)٨٩يونيلك�س (�سبائك حديد وموليبدينوم) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف
�إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س (فلفل)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨١٢٨يونيلك�س (�أ�سمدة كيماوية)؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٧٢٠معهد التحكيم الهولندي ،هولندا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٢قرار التحكيم رقم ( )٢٣١٩ق�ضية ب�ش�أن مزيج نفط خام مك َّثف).
()٧
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
()٨
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ٢١ ،آذار/مار�س و ٢١حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦انظر َّ
()9هيئة التحكيم التابعة لبور�صة املنتجات الزراعية  -فيينا ،النم�سا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٧يونيلك�س (ي�شكِّل عقدان ب�ش�أن �شعري �أُبرما يف نف�س اليوم للت�سليم
خالل نف�س الفرتة جزء ًا من �صفقة واحدة من الناحية االقت�صادية ،ولذلك يخ�ضعان للمادة )73؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩٦املحكمة االبتدائية يف بادالونا� ،إ�سبانيا� ٢٢ ،أيار/مايو
( ]٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن �سراويل ق�صرية من نوع برمودا).
()10ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٨املحكمة العليا ،النم�سا� ١٢ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٨حماولة لوقف التنفيذ عم ًال باملادة  73ولي�س املادة .)71
()11حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي ،فنلندا ٣٠ ،حزيران/يونيه  ،)EP S.A. v. FP Oy( ١٩٩٨يونيلك�س (حيث كان يتعينَّ تلبية طلبيتني مل�ستح�ضر للعناية بالب�شرة من نف�س
املت�ضرر �أن يف�سخ العقد فيما يتع َّلق بت�سليم الكمية الثانية � َّإما مبوجب املادة � 72أو،
دفعة املنتَج وكان هناك �إخالل جوهري فيما يتع َّلق بنوعية الكمية امل�س َّلمة الأوىل ،جاز للم�شرتي
ِّ
�إذا كانت الطلبيتان ت�شكِّالن دفعتني من عقد ت�سليم دفعات ،فبموجب املادة ))2( 73؛ غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم ،)٩٥/٢٧٣
يونيلك�س (تتناول املادتان  72و 73كلتاهما الإخالل اجلوهري بالعقد فيما يتع َّلق بالدفعات املقبلة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ Højesteret[ ٩٩٣املحكمة العليا] ،الدامنرك ١٧ ،ت�شرين
الأول�/أكتوبر .])Zweirad Technik v. C. Reinhardt A/S( ٢٠٠٧
()12غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٩٥/٢٧٣يونيلك�س (تتناول املادتان  72و 73كلتاهما الإخالل اجلوهري بالعقد فيما يتع َّلق
بالدفعات املقبلة).
حت�سم م�س�ألة ما �إذا كان العقد يف الق�ضية
()13ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة ،هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س و ٢١حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦ال ِ
الن�ص الكامل للقرار).
املعرو�ضة على املحكمة عقد ت�سليم على دفعات) (انظر َّ
()١٤ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير .]١٩٩٧
()١٥ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة التحكيم الودّية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٨
()16ق�ضية كالوت رقم [ 989حلنة التحكيم ال�صينية الدولية االقت�صادية والتجارية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٥ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٩ق�ضية ب�ش�أن معدات تكييف) ،ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()17حلنة التحكيم ال�صينية الدولية االقت�صادية والتجارية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٨ ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٦ق�ضية ب�ش�أن مر َّكب الالنثانيد) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()١٨غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٩٥/٢٧٣يونيلك�س.
()19هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ٢٠٠٣ ،قرار التحكيم رقم ( )١١٨٤٩ق�ضية ب�ش�أن منتجات مطابقة للمو�ضة) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()20ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٠حمكمة كانتون فود [حمكمة اال�ستئناف]� ،سوي�سرا ١١ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن ملبو�سات) ،متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()21هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٩ ،قرار التحكيم رقم ( )١٠٢٧٤ق�ضية ب�ش�أن علف دواجن) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()٢٢ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير .]١٩٩٧
()23غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٩٥/٢٧٣يونيلك�س (عدم ت�سليم الدفعة الأوىل يعطي امل�شرتي �أ�سباب ًا وجيهة ال�ستنتاج � َّأن
الدفعات الالحقة لن ت�س َّلم).
()٢٤ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة التحكيم الودّية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٨
()٢٥ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦٥هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا� ٢٥ ،أيار/مايو .]١٩٩٩
(٢)٢٦ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٦حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٧
()27هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آب�/أغ�سط�س ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩٨٨٧يونيلك�س؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
جمهورية ال�صني ال�شعبية� ،آب�/أغ�سط�س ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن مكب�س تربيد) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�سليم دفعة من
الفوالذ حتتوي على عيوب �شديدة وعدم ت�سليم دفعات الحقة).
()28حمكمة منطقة �إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()29املحكمة العليا ،النم�سا 17 ،كانون الأول/دي�سمرب ( 2003ق�ضية ب�ش�أن م�سحوق التانتالوم) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()30جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٨ ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٦ق�ضية ب�ش�أن مر ّكب الالنثانيد) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()31غرفة التجارة وال�صناعة يف بوداب�ست ،هنغاريا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم  ،)Vb 94124يونيلك�س؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية( ١٩٩٩ ،قرار التحكيم رقم ( )١٠٢٧٤ق�ضية ب�ش�أن علف دواجن) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()32ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٤حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ٢٢ ،شباط/فرباير �( ]١٩٩٥إعادة بيع اجلينز يف �أفريقيا و�أمريكا اجلنوبية؛ ت�شري �إىل املادة )1( 64
�أي�ضا).
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()33هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٩ ،قرار التحكيم رقم ( )١٠٢٧٤ق�ضية ب�ش�أن علف دواجن) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()34حمكمة منطقة دارم�شتات� ،أملانيا� ٢٩ ،أيار/مايو ( ٢٠٠١ق�ضية ب�ش�أن �أثاث) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :اع ُترب � َّأن �إعالن ف�سخ العقد
بعد �شهرين من العلم بالإخالل كان مفرط الت�أخري).
()٣٥ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٦حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٧
()36حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ [حمكمة اال�ستئناف]� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن برية) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
يوجه امل�شرتي �إخطار ًا
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 720معهد التحكيم الهولندي ،هولندا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٢قرار التحكيم رقم ( ])٢٣١٩مل ِّ
معينة).
بالف�سخ يف الوقت املنا�سب فيما يتع َّلق بدفعة َّ
يف مبعيار
()٣٧ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٠معهد التحكيم الهولندي ،هولندا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٢قرار التحكيم رقم ( ])٢٣١٩النفط اخلام الذي َّمت ت�سليمه مل ِ
النوعية املعقولة ،ومل يكن هناك ما يد ُّل على � َّأن البائع �سيتم َّكن من الوفاء بهذا املعيار يف امل�ستقبل).
()٣٨املرجع نف�سه.
()٣٩ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٠حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا ١١ ،ني�سان�/أبريل �( ]٢٠٠٢أخطاء يف الت�سليم ويف �إ�صدار الفواتري يف عقد ملبو�سات).

الفرع الثاين من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث
التعوي�ض (املواد )77-74

نظرة جمملة

العالقة بالأجزاء الأخرى من االتفاقية

تن�ص املادتان ( )1( 45ب) و( )1( 61ب) من اتفاقية البيع
-1
ُّ
املت�ضرر ،على التوايل ،املطالبة
املت�ضرر والبائع
على �أنه يجوز للم�شرتي
ِّ
ِّ
بتعوي�ض ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف املواد � 74إىل � 77إذا مل ين ِّفذ
مما ير ِّتبه عليه العق ُد �أو هذه االتفاقية" .وتبينِّ
الطرف الآخر "التزام ًا َّ
املواد � 74إىل  ،77التي يت�أ َّلف منها الفرع الثاين من الف�صل اخلام�س
من اجلزء الثالث� ،صيغ التعوي�ض التي تنطبق على مطالبات البائعني
املت�ضررين على ال�سواء .وت َّت�سم �أحكام التعوي�ض
املت�ضررين وامل�شرتين
ِّ
ِّ
()1
هذه بال�شمول وت�ستبعد اللجوء �إىل القانون الداخلي.
وحتدد املادة  74ال�صيغة العامة التي تنطبق يف جميع احلاالت
-2
ِّ
تن�ص على
التي يح ُّق فيها للطرف
ِّ
املت�ضرر احل�صول على تعوي�ض .فهي ُّ
� َّأن "التعوي�ض عن خمالفة  ...للعقد" ي�شمل جميع اخل�سائر ،مبا فيها
الأرباح ال�ضائعة ،الناجمة عن املخالفة� ،إذا كان بو�سع الطرف املخالف �أن
املت�ضرر �أن يطالب بالتعوي�ض
يتو َّقعها يف وقت �إبرام العقد .ويجوز للطرف
ِّ
مبقت�ضى املادة  74حتى �إذا كانت حت ُّق لـه املطالبة مبقت�ضى املادة � 75أو
()2
املادة .76
وتن�ص املادتان الأخريتان �صراحة على �أنه يجوز للطرف
ُّ
املت�ضرر احل�صول على تعوي�ض �إ�ضافي مبقت�ضى املادة .74
ِّ
 -3وال تنطبق املادتان  75و� 76إ َّال يف حاالت ف�سخ العقد .وتق�ضي املادة
 75بح�ساب التعوي�ض على �أ�سا�س ملمو�س ،وذلك بالرجوع �إىل ال�سعر
املعمول به يف معاملة بديلة ،بينما تق�ضي املادة  76بح�ساب التعوي�ض
وتن�ص
جمرد ،بالرجوع �إىل ال�سعر اجلاري يف ال�سوق.
ُّ
على �أ�سا�س َّ
املت�ضرر �أن يح�سب التعوي�ض
للطرف
يجوز
ال
أنه
�
على
املادة )1( 76
ِّ
()3
مبقت�ضى املادة � 76إذا كان قد �أبرم معاملة بديلة مبقت�ضى املادة .75
املت�ضرر معاملة بديلة ب�أقل من مقدار العقد ،فقد
بيد �أنه �إذا �أبرم الطرف
ِّ
()4
تنطبق املادتان  75و 76كلتاهما.
 -4ووفق ًا للمادة  ،77يخ َّف�ض التعوي�ض الذي ميكن احل�صول عليه
املت�ضرر مل يقم
مبقت�ضى املواد � 74أو� 75أو� 76إذا ثبت � َّأن الطرف
ِّ
بالتخفيف من اخل�سائر .ويكون التخفي�ض باملقدار الذي كان ينبغي �أن
تخ َّفف به اخل�سارة.
 -5وقد ا�ستنبطت ع َّدة حماكم مبادئ عامة من �أحكام الفرع الثاين.
مت�ضرر هو مبد�أ عام ترتكز
وت�ؤكِّد القرارات � َّأن التعوي�ض الكامل لطرف
ِّ
تف�ضل ح�ساب التعوي�ض
االتفاقية
عليه االتفاقية )5(.ويذكر قرار �آخر � َّأن
ِّ
على �أ�سا�س "حم َّدد" ،بالرجوع �إىل املعامالت �أو اخل�سائر الفعلية ،على
جمرد" ،بالرجوع �إىل �سعر ال�سوقُ )6(.وذكر � َّأن الغر�ض
ح�سابه على �أ�سا�س " َّ
املت�ضرر يف الو�ضع
الطرف
و�ضع
هو
االتفاقية
مبقت�ضى
من التعوي�ض املايل
ِّ
االقت�صادي الذي كان �سيوجد فيه لو كان العقد قد ُن ِّفذ تنفيذ ًا �سليم ًا
(حماية امل�صلحة يف التعوي�ض وامل�صلحة يف التو ُّقعات) �أو ،كبديل عن ذلك،
تكبدها اعتماد ًا على
تعوي�ض الطرف
ِّ
املت�ضرر عن امل�صروفات املعقولة التي َّ
()7
العقد عندما ي�ضيع الغر�ض من تلك امل�صروفات ب�سبب املخالفة.

تن�ص املادة  6على �أنه يجوز للطرفني االتفاق على اخلروج عن
-6
ُّ
املبينة يف
�أحكام االتفاقية �أو تعديل �آثارها ،مبا يف ذلك �أحكام التعوي�ض َّ
الفرع الثاين من الف�صل اخلام�س .وهناك ع َّدة قرارات تعتمد �ضمن ًّيا
حتدد
على املادة  6عند �إنفاذ �أحكام العقد التي حت ُّد( )8من التعوي�ض �أو ِّ
قيمته )9(.وقد خل�ص قرار �إىل �أنه حيث ا َّتفق الطرفان على �أنه يح ُّق
للطرف
املت�ضرر احل�صول على "ر�سم تعوي�ض" �إذا ُف�سخ العقد ب�سبب
ِّ
كل من
ت�صرفات الطرف الآخر ،كان للطرف
املت�ضرر احل ُّق يف ا�سرتداد ٍّ
ِّ
ُّ
ر�سم التعوي�ض والتعوي�ض الذي تق�ضي به املادة  )10(.75وخل�ص قرار �آخر
و�سوى نزاع ًا ب�ش�أن عدم التنفيذ من جانب
�إىل � َّأن اتفاق ًا َّمت بعد املخالفة َّ
املت�ضرر يف احل�صول على تعوي�ض
حق الطرف
�أحد الطرفني يح ُّل حم َّل ِّ
ِّ
مبقت�ضى �أحكام التعوي�ض الواردة يف االتفاقية )11(.ويخ�ضع �سريان �شروط
العقد التي تتناول التعوي�ض للقانون الوطني املنطبق ولي�س لالتفاقية
(املادة �( 4أ)).
 -7ويكون الطرف الذي يتخ َّلف عن التنفيذ ُمعفى من دفع التعوي�ض
�إذا �أثبت ا�ستيفاء �شروط املادة � 79أو املادة  .80فبمقت�ضى املادة ،79
يجب �أن يثبت الطرف الذي مل يقم بالتنفيذ "� َّأن عدم التنفيذ كان ب�سبب
عائق يعود �إىل ظروف خارجة عن �إرادته" و�أنه "مل يكن من املتو َّقع
ب�صورة معقولة �أن ي�أخذ العائق يف االعتبار وقت انعقاد العقد �أو �أن يكون
ب�إمكانه جت ُّنبه �أو جت ُّنب عواقبه �أو التغلُّب عليه �أو على عواقبه" .بيد �أنه
يوجه الطرف املعفى �إخطار ًا بالعائق و�آثاره يف الوقت املنا�سب
�إذا مل ِّ
ح�سبما تقت�ضي املادة  )4( 79ف�سيكون م�س�ؤو ًال عن دفع التعوي�ض عن
جراء عدم تل ِّقي ذلك الإخطار
الأ�ضرار التي تقع على الطرف الآخر من َّ
يعول
أن
�
ر
املت�ضر
للطرف
يجوز
(املادة  .))4( 79ومبقت�ضى املادة  ،80ال
ِّ
ِّ
على خمالفة من الطرف الآخر �إذا كانت املخالفة ناجتة من فعل �أو �إغفال
املت�ضرر.
من جانب الطرف
ِّ
وتن�ص املادة  44على � َّأن الطرف الذي يتخ َّلف عن توجيه الإخطار
-8
ُّ
الواجب بعدم املطابقة ح�سبما تقت�ضي املادة � 39أو املادة  43يكون له ،رغم
ذلك� ،إذا �أثبت وجود �سبب معقول لتخلُّفه ،خيار حت�صيل التعوي�ض "�إال
فيما يتع َّلق بالك�سب الذي فاته".
املت�ضرر ب�أن يخ ِّف�ض الثمن وفق �صيغة
 -9وت�أذن املادة  50للم�شرتي
ِّ
من�صو�ص عليها �إذا ت�س َّلم ب�ضائع غري مطابقة واحتفظ بها .ويجوز
للم�شرتي �أن يتنازل عن ح ِّقه يف التعوي�ض مبقت�ضى املواد � 74إىل  76ب�أن
()12
يطالب ،بد ًال من ذلك ،بتخفي�ض الثمن مبقت�ضى املادة .50
املت�ضرر الذي يطالب بالتعوي�ض
 -10و�إذا ُف�سخ العقد ف� َّإن الطرف
ِّ
مبقت�ضى املادة � 75أو املادة  76يخ�ضع �أي�ض ًا للمواد � 81إىل  84ب�ش�أن �آثار
حل من التزاماتهما
الف�سخ .ورغم � َّأن ف�سخ العقد يجعل الطرفني عموم ًا يف ٍّ
م�ستحق يظ ُّل قائم ًا بعد
حق الطرف يف � ِّأي تعوي�ض
ٍّ
مبقت�ضى العقد ف� َّإن َّ
()13
الف�سخ (املادة .))1( 81
331
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 -11وهناك مواد �أخرى يف االتفاقية ميكن �أن ُتلزم الطرف باتخاذ
تدابري حم َّددة للحماية من اخل�سارة .فاملواد � 85إىل  ،88مثالً ،تبينِّ
متى وكيف يجب على امل�شرتي �أو البائع �أن يحافظ على الب�ضائع التي يف
حيازته )14(.ويح ُّق للطرف الذي ي َّتخذ هذه التدابري مبقت�ضى هذه املواد
()15
�أن ي�سرت َّد النفقات املعقولة.

عبء الإثبات
 -12رغم � َّأن �أ ًّيا من �صيغ التعوي�ض الواردة يف املواد  74و 75و 76ال
يحدد �صراحة من يقع عليه عبء الإثبات ،فقد خل�صت �إحدى املحاكم �إىل
ِّ
بحق
ع
يتذر
الذي
الطرف
أن
�
مفاده
الذي
العام
�
أ
باملبد
تعرتف
االتفاقية
� َّأن
َّ ٍّ
احلق ،و� َّأن هذا املبد�أ ي�ستبعد انطباق القانون
يتحمل عبء �إثبات ذلك ِّ
ما َّ
()16
الوطني فيما يتع َّلق بعبء الإثبات .وهكذا ر�أت املحكمة � َّأن الطرف
املت�ضرر الذي يطالب بالتعوي�ض مبقت�ضى املواد  74و 75و� ،76أو الطرف
ِّ
()17
،77
املادة
مبقت�ضى
للتعوي�ض
بتخفي�ض
يطالب
الذي
املخالف
يتحمل
َّ
عبء �إثبات ح ِّقه يف التعوي�ض وكذلك مقدار التعوي�ض �أو مقدار تخفي�ض
التعوي�ض .بيد � َّأن ذلك الر�أي نف�سه يخل�ص �إىل � َّأن القانون الوطني ،ولي�س

			

يتو�صل بها القا�ضي �إىل
االتفاقية ،هو الذي يحكم الكيفية التي ينبغي �أن َّ
ر�أيه (مث ًال الوزن الذي ينبغي �إعطا�ؤه للدليل) ،ل َّأن ذلك �أمر ال حتكمه
()18
االتفاقية.

املعاو�ضة
 -13رغم � َّأن االتفاقية ال تتناول م�س�ألة ما �إذا كان يجوز �أن تعاو�ض
حتدد ما �إذا
مطالبة مقابلة مبطالبة مبقت�ضى االتفاقية )19(،ف� َّإن االتفاقية ِّ
كانت توجد مطالبة مقابلة نا�شئة من عقد البيع )20(.ف�إذا ُوجدت مطالبة
()21
مقابلة فيجوز معاو�ضتها مبطالبة نا�شئة مبقت�ضى االتفاقية.

الوالية الق�ضائية :مكان
دفع التعوي�ض
 -14خل�صت ع َّدة قرارات �إىل �أنه ،لأغرا�ض حتديد الوالية الق�ضائية،
()22
يجب دفع التعوي�ض عن خمالفة العقد يف مكان عمل امل َّدعي.
وحتتج
ُّ
هذه القرارات ب� َّأن االتفاقية ت�شتمل على مبد�أ عام مفاده �أنه يجب الدفع
للدائن يف مكان �إقامته ما مل ي َّتفق الطرفان على خالف ذلك.

احلوا�شي
()١ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٥حمكمة منطقة هايلربون� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٧الرجوع �إىل القانون الوطني ب�ش�أن التعوي�ض م�ستبعد).
يقدم مطالبة
()٢ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٠يجوز للطرف
يقدم مطالبة مبوجب املادة  74حتى و�إن مل ي�ستطع �أن ِّ
املت�ضرر �أن ِّ
ِّ
�أي�ض ًا مبوجب املادة � 75أو املادة .)76
()٣انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٥٧٤يونيلك�س (ال يجوز احل�صول على تعوي�ض مبوجب املادة  ،76ل َّأن
املت�ضرر �أبرم �صفقات بديلة باملعنى املق�صود يف املادة  .)75ولكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٢
الطرف
ِّ
ً
املت�ضرر بيع الب�ضائع مقابل ربع الثمن املن�صو�ص عليه يف العقد وب�أقل من ال�سعر اجلاري يف ال�سوق).
البائع
أعاد
�
حيث
،75
املادة
ولي�س
76
للمادة
ا
وفق
التعوي�ضات
(حت�سب
ِّ
()4ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير  .]١٩٩٤انظر �أي�ض ًا هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
املت�ضرر الذي مل يتم َّكن من �إثبات �سعر ال�سوق �أن يح�صل على تعوي�ض مبوجب املادة
الدولية ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ،١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ٨٧٤٠يونيلك�س) (ال يح ُّق للم�شرتي
ِّ
 ،76وال يح ُّق له �أن يح�صل على تعوي�ض مبوجب املادة � 75إ َّال من حيث �إنه ا�شرتى م�شرتيات بديلة)؛ ولكن قارن جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية
املت�ضرر الذي ا�شرتى م�شرتيات جلزء
ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :امل�شرتي
ِّ
فقط من الكمية املتعاقد عليها ُحكم له رغم ذلك بالتعوي�ض مبوجب املادة  75عن الكمية املتعاقد عليها م�ضروبة يف الفرق بني الثمن املن�صو�ص عليه يف العقد والثمن املعمول به
يف ال�صفقة البديلة).
()5
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢انظر َّ
للتو�صل �إىل مبد�أ عام باملعنى املق�صود يف املادة .))2( 7
االقت�صاد التجاري  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٤ت�شري �إىل املادة ُّ 74
()6ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س و ٢١حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦اتفاقية البيع تف�ضل احل�ساب املح َّدد
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
للتعوي�ض على الإ�شارة �إىل �سعر ال�سوق يف ال�صيغة الواردة يف املادة ( )76انظر َّ
هامبورغ� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٩مل يمُ نح تعوي�ض مبوجب املادة  76لأنه ال ميكن �أن ُيح�سب بالرجوع �إىل �صفقات فعلية).
()٧
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢انظر َّ
([ Hovioikeus)8حمكمة اال�ستئناف] يف توركو ،فنلندا ١٢ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٢متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :شرط ال�ضمان
الذي يح ُّد من احل�صول على التعوي�ض واجب النفاذ).
()9هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٧ ،متوز/يوليه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ٩٦/٣٠٢امل� َّؤرخ  ٢٧متوز/
يوليه ،)2000–١٩٩٩( Rozenberg، Practika of Mejdunarodnogo Commercheskogo Arbitrajnogo Syda: Haychno-Practicheskiy Commentariy Moscow ،)١٩٩٩
املت�ضرر على �أ�سا�س الأرباح املفقودة)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي
وح�سب تعوي�ض امل�شرتي
الرقم َّ ( ]147-141[ 27مت �إثبات التعوي�ض املقطوع؛ ُ
ِّ
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٣/٢٥١يونيلك�س (مل تمُ نح املوافقة على التعوي�ض عن الت�أخري �إ َّال من حيث وجود
ين�ص على غرامة على الت�أخري).
�شرط يف العقد ُّ
()١٠ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠١غرفة التجارة الدولية( ،١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم .])٧٥٨٥
()11جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٣قرار التحكيم رقم  ،)٧٥٠يونيلك�س ،متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت
على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()١٢ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٤هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٠قرار التحكيم
رقم .])١٩٩٩/٥٤
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()١٣ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه �( ]١٩٩٦أحكام التعوي�ض تعلو على العواقب الأخرى
للف�سخ مبوجب املواد .)84-81
()14جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٦ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cietac-sz.org.cnتق�سم تكلفة النقل اخلا�صة ب�إعادة الب�ضائع بني امل�شرتي الذي تخ َّلف عن �إعادة الب�ضائع بطريقة معقولة والبائع الذي مل يتعاون على �إعادتها).
()١٥
املتكبدة يف حفظ الب�ضائع مبوجب املواد
انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٤غرفة التجارة الدولية( ]١٩٩٤ ،متنح التعوي�ض مبوجب املادة  74عن النفقات َّ
املتكبدة يف حفظ الب�ضائع ،رغم
 86و 87و .))1( 88انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤غرفة التجارة الدولية (قرار التحكيم رقم ( ]١٩٩٣ ،٧١٩٧متنح التعوي�ض عن النفقات َّ
الن�ص الكامل للقرار).
� َّأن تلك النفقات مل تكن م�شرتطة مبوجب املواد � 85إىل ( )88انظر َّ
()16املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان . www.bger.ch :انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ 217املحكمة التجارية يف
املت�ضرر عبء �إثبات اخل�سارة)؛ [قرار غرفة التجارة الدولية رقم � ،٧٦٤٥آذار/مار�س  ،١٩٩٥يونيلك�س]
كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٧يقع على عاتق الطرف
ِّ
�سببته) .انظر ،عموماً،
الذي
ال�ضرر
ومقدار
آخر
ل
ا
الطرف
من
خمالفة
وجود
إثبات
�
عبء
بالتعوي�ض
يطالب
("مبوجب القواعد القانونية العامة" ،يقع على عاتق الطرف الذي
َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ( ]2000ت�ستنبط من املادة  79مبد�أً عا ًّما ب� َّأن املطا ِلب يقع عل عاتقه عبء �إثبات مطالبته).
()17
تن�ص املادة  77من االتفاقية �صراحة على �أنه يجوز للطرف املخالف �أن يطالب بتخفي�ض �إذا تخ َّلف الطرف الآخر عن اتخاذ تدابري لتخفيف الهالك.
ُّ
()18
(تف�سر املادة 8
املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،(FCF S.A. v. Adriafil Commerciale S.r.l( ٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانِّ www.bger.ch :
يحدد كيفية
من القانون املدين ال�سوي�سري) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١حمكمة منطقة �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧القانون الوطني ،ولي�س االتفاقيةِّ ،
(يحدد القانون الوطني ما �إذا كان تقدير
ح�ساب التعوي�ض �إذا تعذر حتديد املبلغ)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ِّ ]١٩٩٧
التعوي�ض عن اخل�سائر التي �ستحدث يف امل�ستقبل قطع ًّيا بالقدر الكافي).
]
١٩٩٨
الثاين/يناير
كانون
٢٨
أملانيا،
�
ميونيخ،
()19ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
يحدد ما �إذا كانت
االتفاقية،
ولي�س
املنطبق،
الوطني
(القانون
ِّ
يحدد ما �إذا كانت املعاو�ضة
املعاو�ضة م�سموح ًا بها)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٣القانون املنطبق ِّ
م�سموح ًا بها) .لكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٠هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٩يبدو �أنها ت�شري �إىل �أنه ،حيث � َّإن االتفاقية
املت�ضررين ،ال يح ُّق للم�شرتي معاو�ضة التعوي�ض مقابل التزامه بدفع ثمن الب�ضائع امل�س َّلمة).
تن�ص على املعاو�ضة ك�سبيل انت�صاف للم�شرتين
ِّ
نف�سها ال ُّ
()20ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٩ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٥املعاو�ضة م�سموح بها مبوجب القانون الوطني املنطبق؛ واملطالبة املقابلة
بت فيها بالرجوع �إىل االتفاقية) .لكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٠حمكمة منطقة ترير� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٥املطالبة املقابلة ن�ش�أت يف �إطار االتفاقية؛
ُي ُّ
واملعاو�ضة م�سموح بها يف �إطار االتفاقية).
()21املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 24 ،أيلول�/سبتمرب ( CISG-online No. 2545 = 2015 ،Neue Juristische Wochenschrift ،2014املعاو�ضة حتكمها اتفاقية البيع �إذا كانت
املطالبات املتبادلة نا�شئة من نف�س العقد امل�شمول باتفاقية البيع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 348حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٩٩
(مطالبة امل�شرتي املقابلة َّمتت معاو�ضتها مقابل مطالبة البائع بالثمن)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب َّ ( ]١٩٩٨متت
معاو�ضة تعوي�ض امل�شرتي مقابل الثمن)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٧كان ميكن املوافقة على مطالبة امل�شرتي
املقابلة كمعاو�ضة ولكن البائع مل يكن قد ارتكب خمالفة) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف يينا� ،أملانيا� ٢٦ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٨تعرتف �ضمن ًّيا
تطبق �أحكام الإخطار الواردة يف اتفاقية البيع فتمنع دعوى ال�ضرر ال�شخ�صي) .لكن
ب�إمكانية رفع امل�شرتي دعوى �ضرر �شخ�صي بغية املعاو�ضة مقابل مطالبة البائع بالثمن ،ولكن ِّ
تن�ص على
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٠هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٩يبدو �أنها ت�شري �إىل �أنه ،حيث � َّإن االتفاقية نف�سها ال ُّ
املت�ضررين ،ال يح ُّق للم�شرتي معاو�ضة التعوي�ض مقابل التزامه بدفع ثمن الب�ضائع امل�س ّلمة).
املعاو�ضة ك�سبيل انت�صاف للم�شرتين
ِّ
()22ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٥حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٦ت�ستنبط من املادة  )1( 57مبد�أً عا ًّما ب�أن مكان الدفع هو مكان �إقامة
الدائن)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٣ت�ستنبط من املادة  )1( 57مبد�أً عا ًّما ب�ش�أن مكان الدفع).
.

.

.
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املادة 74
يت�أ َّلف التعوي�ض عن خمالفة �أحد الطرفني للعقد من مبلغ يعادل اخل�سارة التي حلقت بالطرف الآخر
واملك�سب الذي فاته نتيجة للمخالفة .وال يجوز �أن يتجاوز التعوي�ض قيمة اخل�سارة والربح ال�ضائع التي تو َّقعها
الطرف املخالف �أو التي كان ينبغي له �أن يتو َّقعها وقت انعقاد العقد يف �ضوء الوقائع التي كان يعلم بها �أو التي كان
من واجبه �أن يعلم بها كنتائج متو َّقعة ملخالفة العقد.

نظرة جمملة
 -1تبينِّ املادة  74ال�صيغة العامة حل�ساب التعوي�ض وفق ًا لالتفاقية.
وتنطبق هذه ال�صيغة �إذا خالف طرف يف عقد البيع التزاماته املفرو�ضة
()1
تن�ص على
مبقت�ضى العقد �أو االتفاقية .فاجلملة الأوىل من املادة ُّ 74
املت�ضرر على تعوي�ض عن جميع اخل�سائر ،مبا فيها الربح
ح�صول الطرف
ِّ
تكبدها نتيجة ملخالفة من الطرف الآخر .وتق�صر اجلملة
ال�ضائع ،التي َّ
الثانية التعوي�ض على اخل�سائر التي تو َّقعها الطرف املخالف �أو كان ينبغي
له �أن يتو َّقعها وقت �إبرام العقد .وتنطبق ال�صيغة على دعاوى البائعني
املت�ضررين على ال�سواء.
املت�ضررين ودعاوى امل�شرتين
ِّ
ِّ
وحتدد االتفاقية �أ�سباب احل�صول على تعوي�ض ،ولكن قانون
-2
ِّ
()2
الإجراءات الوطني قد ينطبق على تقييم الدليل على اخل�سارة.
ويحدد
ِّ
بحق يف
ك
يتم�س
ٍّ
القانون الوطني املنطبق ما �إذا كان يجوز للطرف �أن َّ
املعاو�ضة يف �إجراء حتكمه االتفاقية (انظر الفقرة � 38أدناه) .وقد يحكم
القانون املو�ضوعي الوطني �أي�ض ًا م�سائل تت�صل بتحديد مقدار التعوي�ض،
مثل حتديد مدى رجحان الدليل )3(.وقد ينطبق القانون الوطني �أي�ض ًا على
�أمور مثل التعوي�ضات اجلزائية .ويف �إحدى الق�ضايا يبدو � َّأن املحكمة قبلت
�صحة دعوى للمطالبة بتعوي�ض جزائي يف �سياق مطالبة بالتعوي�ض مبوجب
حتدد مبلغ التعوي�ض )4(.ويجوز �أي�ض ًا �أن ينطبق
اتفاقية البيع ،رغم �أنها مل ِّ
القانون الوطني لتحديد مقدار التعوي�ض بني الطرفني وفق ًا حل�صة كل
()5
منهما يف امل�س�ؤولية.
 -3وقد ا�س ُتنبط من �صيغة التعوي�ض الواردة يف املادة  74مبد�أ عام
يق�ضي بالتعوي�ض الكامل )6(.وعم ًال باملادة  )2( 7ا�ستخدمت �إحدى
ل�سد الثغرة املوجودة يف املادة  ،78التي تق�ضي
املحاكم هذا املبد�أ العام ِّ
بتح�صيل فائدة يف ظروف ح َّددتها ولكنها مل تبينِّ كيفية حتديد �سعر
()7
الفائدة.
 -4ووفق ًا للمادة  6يجوز للبائع وامل�شرتي �أن ي َّتفقا على اخلروج عن
املادة � 74أو تغيري مفعولها .وتق�ضي ع َّدة قرارات ب�إنفاذ �شروط يف العقد
حتدد مقداره( .)9ووفق ًا للمادة �( 4أ) ،تخ�ضع
حت ُّد( )8من التعوي�ض �أو ِّ
()10
�صالحية �شروط العقد هذه للقانون الوطني املنطبق ولي�س لالتفاقية.
ويحدد القانون الوطني ما �إذا كان يجوز للطرف �أن يطالب بالتعوي�ض
ِّ
()11
والعقوبة معاً.

العالقة بالأجزاء الأخرى من االتفاقية
املت�ضرر �أن يختار املطالبة بالتعوي�ض مبقت�ضى املادة
 -5يجوز للطرف
ِّ
 74حتى و�إن كان يح ُّق له �أن يطالب به مبقت�ضى املادتني  75و.76

()12

املت�ضرر �أن
وين�ص احلكمان الأخريان �صراحة على �أنه يجوز للطرف
ِّ
ُّ
يح�صل على تعوي�ض �إ�ضافي مبقت�ضى املادة .74
 -6ومبوجب املادة  50يجوز للم�شرتي �أن يطالب بتخفي�ض ثمن ال�شراء
ب�سبب عدم مطابقة الب�ضائع ،ولكن يجوز له �أي�ض ًا �أن يطالب بالتعوي�ض
()13
مبوجب املادة  74عن اخل�سائر الأخرى التي �أ�صابته.
املت�ضرر مبقت�ضى
 -7ويخ َّف�ض التعوي�ض الذي يح�صل عليه الطرف
ِّ
املادة � 74إذا ثبت �أنه مل يخ ِّفف هذا ال�ضرر ح�سب ما تق�ضي بذلك
املادة  )14(.77ويكون مقدار التخفي�ض هو املبلغ الذي كان ينبغي �أن تخ َّف�ض
به اخل�سارة .انظر النبذة ب�ش�أن املادة .77
وتن�ص املادة � 78صراحة على تقا�ضي فوائد يف حاالت
-8
ُّ
ولكنها
نة،
معي
تو�ضح � َّأن �أحكامها هذه ال تخ ُّل "بطلب التعوي�ضات
ِّ
َّ
امل�ستح َّقة مبوجب املادة  ."74وقد منحت ع َّدة قرارات فائدة مبوجب
َ
()15
املادة .74
املعينة
ُ
ومنحت فائدة كتعوي�ض حيث مل تكن الظروف َّ
م�شمولة باملادة  78ل َّأن املطالبة بالفوائد مل تكن تتع َّلق مببالغ ت� َّأخر
()16
�سدادها.
املت�ضرر �أن يطالب امل�شرتي ب�أن يدفع الثمن عم ًال
 -9ويجوز للبائع
ِّ
باملادة  .62وت�شري خال�صة لر�أي حتكيمي �إىل � َّأن هيئة التحكيم منحت
()17
البائع الثمن كتعوي�ض مبقت�ضى املادة .74

احل ُّق يف التعوي�ض
تقدم املادة � 74صيغة عامة حل�ساب التعوي�ض .وح ُّق املطالبة
ِّ -10
بالتعوي�ض مبينَّ يف املادتني ( )1( 45ب) و( )1( 61ب) .فهاتان
املت�ضرر،
املت�ضرر والبائع
تن�صان على �أنه يجوز للم�شرتي
ِّ
ِّ
الفقرتان َّ
على التوايل ،املطالبة بالتعوي�ض ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف املواد 74
مما ير ِّتبه عليه العق ُد
�إىل �" 77إذا مل ين ِّفذ (الطرف الآخر) التزام ًا َّ
�أو هذه االتفاقية" .وهكذا ميكن ا�ستخدام ال�صيغة املن�صو�ص عليها يف
تن�ص عليها
املادة  74حل�ساب التعوي�ض عن خمالفة
االلتزامات التي ُّ
()18
االتفاقية وكذلك خمالفة �أحكام عقد البيع.
وتن�ص املادة  74على �أنه يجوز منح التعوي�ض عن "خمالفة ...
-11
ُّ
للعقد" تنجم منها اخل�سارة ،دون � ِّأي تقييد يتع َّلق بج�سامة املخالفة �أو
اخل�سارة .وت�شري خال�صة لأحد قرارات التحكيم ،مع ذلك� ،إىل �أنه يجوز
احل�صول على التعوي�ض مبقت�ضى املادة  74ب�سبب "العيب اجلوهري يف
()19
التنفيذ".
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املت�ضرر احل�صول على
 -12ومبقت�ضى املادتني  45و ،61يح ُّق للطرف
ِّ
تعوي�ض ب�صرف النظر عن "خط�أ" الطرف املخالف )20(.وتنظر ع َّدة
قرارات فيما �إذا كانت املطالبات امل�ستندة �إىل �إهمال الطرف الآخر
م�شمولة باالتفاقية .وقد خل�ص �أحد قرارات التحكيم �إىل � َّأن م�شرتي ًا
مت�ضرر ًا مل يقم ب�إبالغ البائع بعدم املطابقة يف الوقت املنا�سب ح�سبما
ِّ
وطبقت هيئة التحكيم القانون املدين
االتفاقية،
من
39
املادة
بذلك
تق�ضي
َّ
فق�سمت اخل�سارة بالت�ساوي بني البائع وامل�شرتي على �أ�سا�س
الوطني َّ
()21
� َّأن االتفاقية ال حتكم م�س�ألة امل�ساهمة امل�شرتكة يف ال�ضرر .وخل�ص
عاء ب� َّأن البائع املزعوم
�أحد قرارات املحاكم �إىل � َّأن االتفاقية ال تتناول ا ِّد ً
ق َّدم عن طريق الإهمال معلومات غري �صحيحة �أ َّدت �إىل �إبرام عقد
()22
البيع.
املت�ضرر ،دون عذر )23(،بتوجيه �إخطار يف
 -13وعندما ال يقوم امل�شرتي
ِّ
الوقت املنا�سب �إىل البائع املخالف طبق ًا للمادة � 39أو املادة  ،43يفقد
املت�ضرر ح َّقه يف التعويل على خمالفة البائع عندما يطالب
امل�شرتي (ِّ )24
بالتعوي�ض .بيد �أنه ،مبقت�ضى املادة  44من االتفاقية� ،إذا كان
للم�شرتي
يربر عدم توجيه الإخطار املطلوب ،جاز
املت�ضرر "�سبب معقول" ِّ
ِّ
()25
له ،مع ذلك ،احل�صول على تعوي�ض غري الأرباح ال�ضائعة.
 -14وتعفي املادة  79الطرف املخالف من دفع تعوي�ض (ولكن لي�س
من �سبل االنت�صاف الأخرى من عدم التنفيذ) �إذا �أثبت � َّأن عدم قيامه
بالتنفيذ نتج عن عائق يفي ب�شروط الفقرة  1من املادة � .79إ َّال � َّأن
تن�ص على � َّأن الطرف املخالف يكون ملزَ م ًا
الفقرة  4من املادة ُّ 79
بالتعوي�ض عن الأ�ضرار الناجتة عن عدم ت�سلُّم الطرف الآخر �إخطار ًا
بالعائق و�آثاره يف الوقت املنا�سب.
يتم�سك
وتن�ص املادة  80على �أنه ال يجوز للطرف
-15
ِّ
ُّ
املت�ضرر �أن َّ
مبخالفة من جانب الطرف الآخر �إذا كان �سبب املخالفة هو فعل �أو �إغفال
املت�ضرر.
من جانب الطرف
ِّ

�أنواع اخل�سائر
امل�ستحق للطرف
تن�ص اجلملة الأوىل من املادة  74على � َّأن التعوي�ض
َّ
ُّ -16
املت�ضرر يت�أ َّلف من مبلغ نقدي لتعوي�ضه عن "اخل�سارة  ...والك�سب الذي
ِّ
الن�ص ال�صريح على � َّأن الربح ال�ضائع
فاته نتيجة للمخالفة" .وبا�ستثناء ِّ
م�شمول ،ال ت�ص ِّنف املادة  74اخل�سائر .وت�شري القرارات �أحيان ًا �إىل
ت�صنيف التعوي�ضات وفق ًا للقانون الوطني )26(.وقد رئي � َّأن امل�شرتي الذي
تل َّقى ب�ضائع غري مطابقة ومل يف�سخ العقد يح ُّق له احل�صول على تعوي�ض
مبقت�ضى املادة ُ 74يح�سب على �أ�سا�س الفرق بني قيمة الب�ضائع التي تعاقد
()27
قررت
عليها وقيمة الب�ضائع غري املطابقة التي �سلِّمت له فعالً .وقد َّ
املت�ضرر كجزاء �إداري
�إحدى املحاكم � َّأن املبالغ التي يدفعها الطرف
ِّ
فيما يتع َّلق مبخالفة العقد ال ينبغي التعوي�ض عنها بو�صفها تعوي�ضات
()28
تعاقدية.

اخل�سائر الناجمة عن الوفاة �أو الإ�صابة اجل�سدية
تن�ص املادة  5على � َّأن اخل�سائر الناجمة عن الوفاة �أو الإ�صابة
ُّ -17
اجل�سدية م�ستبعدة من نطاق االتفاقية .بيد � َّأن �إحدى املحاكم افرت�ضت
البت يف اخت�صا�صهاَّ � ،أن االتفاقية ت�شمل دعاوى امل�شرتي
�ضمن ًّيا ،لدى ِّ
على البائع للمطالبة بتعوي�ض عن مطالبة م�شرت فرعي بتعوي�ض عن �إ�صابة
()29
ج�سدية.

335

اخل�سائر الناجمة عن �أ�ضرار مبمتلكات �أخرى
 -18ال ت�ستبعد املادة  5اخل�سائر الناجمة عن �ضرر ي�صيب ممتلكات
()30
�أخرى غري الب�ضاعة امل�شرتاة.

اخل�سائر الناجمة عن �ضرر مب�صالح غري مادية
 -19ال ت�ستبعد املادة  74اخل�سائر الناجمة عن �ضرر مل�صالح غري
املت�ضرر يف �سمعته ب�سبب
مادية ،مثل اخل�سارة التي ت�صيب الطرف
ِّ
املخالفة التي ارتكبها الطرف الآخر .وقد اعرتفت بع�ض القرارات �ضمن ًّيا
باحلق يف احل�صول على تعوي�ض عن اخل�سارة يف ال�سمعة �أو اخل�سارة يف
ِّ
ثقة الزبائن )31(،ولكن قرار ًا واحد ًا على الأقل رف�ض منح هذا التعوي�ض
مبقت�ضى االتفاقية )32(.ور�أت �إحدى املحاكم � َّأن املطالبة بالتعوي�ض
عن اخل�سارة يف �إجمايل املبيعات تت�ضارب مع املطالبة بالتعوي�ض عن
()33
اخل�سارة يف ال�سمعة.

التغي يف قيمة النقود
اخل�سائر الناجمة عن رُّ
تن�ص املادة  74على �أن يت�أ َّلف التعوي�ض من " َمبلغ ُيعا ِدل
ُّ -20
اخل�سار َة ،"....ولكن ال تبينِّ �صراحة ما �إذا كانت هذه ال�صيغة ت�شمل �أي�ض ًا
اخل�سائر الناجمة عن التغيرُّ ات يف قيمة النقود .وقد اعرتفت ع َّدة حماكم
يتكبد خ�سائر نتيجة لعدم دفع الأموال �أو
ب� َّأن الطرف
ِّ
املت�ضرر ميكن �أن َّ
الت�أخري يف دفعها .وقد تن�ش�أ هذه اخل�سائر من تقلُّبات يف �أ�سعار �صرف
العمالت �أو تخفي�ض قيمة عملة الدفع .وتختلف املحاكم ب�ش�أن احللِّ املالئم.
يج�سد تخفي�ض العملة(� )34أو التغيرُّ ات يف
فقد منحت ع َّدة قرارات تعوي�ض ًا ِّ
تكاليف املعي�شة )35(.ومن الناحية الأخرى ،رف�ضت ع َّدة قرارات �أخرى منح
تعوي�ض عن هذه اخل�سائر .وخل�ص �أحد القرارات �إىل � َّأن امل َّدعي الذي
يجب الدفع له بعملته ال يح ُّق له ب�صفة عامة ا�سرتداد اخل�سائر الناجمة
عن تخفي�ض قيمة العملة ،ولكن ا�ستطرد لي�شري �إىل �أنه يجوز للم َّدعي
احل�صول على تعوي�ض عن تلك اخل�سائر �إذا جرى الدفع بعملة �أجنبية وكان
من عادته حتويل تلك العملة فور ًا عقب الدفع )36(.وذكرت حمكمة �أخرى
�أنه بينما ميكن �أن ي�ؤ ِّدي تخفي�ض قيمة العملة التي يجب �أن ُيدفع بها الثمن
�إىل احل�صول على تعوي�ض مبقت�ضى االتفاقية ،ف�إنه ال ميكن منح تعوي�ض يف
الق�ضية املعرو�ضة �أمامها لأنه ال ميكن منح تعوي�ض عن اخل�سائر امل�ستقبلية
()37
�إ َّال عندما يكون بالو�سع تقدير اخل�سارة.

املت�ضرر
يتكبدها الطرف
ِّ
النفقات التي َّ
املت�ضرر يف ا�سرتداد النفقات
بحق الطرف
 -21اعرتفت قرارات كثرية ِّ
ِّ
تكبدها ا�ستعداد ًا لعقد َّمتت خمالفته �أو نتيجة لذلك العقد.
املعقولة التي َّ
وتق�صر اجلملة الثانية من املادة  74التعوي�ض على القيمة الإجمالية
للخ�سائر التي كان ميكن للطرف املخالف �أن يتو َّقعها عند �إبرام العقد
(انظر الفقرات � 35-33أدناه) .ورغم � َّأن االتفاقية ال ت�شرتط �صراحة
�أن تكون النفقات معقولة فقد رف�ضت ع َّدة قرارات منح التعوي�ض عندما
()38
كانت النفقات غري معقولة.
املت�ضرر الذي �أنفق
 -22ومنحت قرارات تعوي�ض ًا عر�ض ًّيا للم�شرتي
ِّ
مبالغ معقولة للأغرا�ض التالية :فح�ص الب�ضائع غري املطابقة؛( )39مناولة
وتخزين الب�ضائع غري املطابقة؛( )40احلفاظ على الب�ضائع؛( )41تكاليف
املتكبدة عند �إعادة الب�ضائع؛( )42تعجيل �شحن ب�ضائع
ال�شحن واجلمارك َّ
()44
بديلة وفق ًا لعقد قائم مع طرف ثالث؛( )43تركيب الب�ضائع البديلة؛
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تكاليف املبيعات والت�سويق؛( )45العموالت؛( )46الر�سوم امل�صرفية لإعادة
حتويل املدفوعات؛( )47املبالغ ال�ضائعة لدفع �ضريبة القيمة امل�ضافة؛
()50
ا�ستئجار طرف ثالث لتجهيز الب�ضائع؛( )49احل�صول على ائتمان؛
()51
ت�سليم الب�ضائع غري املطابقة �إىل م�شرت فرعي وا�ستعادتها منه؛
تعوي�ض امل�شرتين الفرعيني ب�سبب عدم مطابقة الب�ضائع؛( )52نقل الفحم
املتكبدة يف
احلجري البديل من املخزونات االحتياطية؛( )53اخل�سارة
َّ
ت�أجري �سفينة من الباطن كانت قد ا�ست�ؤجرت لنقل الب�ضائع مبقت�ضى
()54
تكبدها
عقد ف�سخه البائع عن وجه ٍّ
حق؛ ر�سوم ال�شحن الإ�ضافية التي َّ
امل�شرتي ب�سبب قيام البائع بالت�سليم على دفعات بد ًال من الت�سليم يف
�شحنة واحدة؛( )55تكاليف تركيب الب�ضائع املعيبة وتفكيكها؛( )56تكاليف
تكبدها امل�شرتي يف ال�سفر �إىل مكان عمل البائع
ال�سفر واملعي�شة التي(َّ )57
ملحاولة �إنقاذ العقد .وقد منحت ع َّدة قرارات امل�شرتين الذين ت�س َّلموا
ب�ضائع غري مطابقة تكاليف �إ�صالحها املعقولة كتعوي�ض )58(.وهناك قرار
املت�ضرر �أن يح�صل على
واحد على الأقل يعرتف �ضمن ًا ب�أنه يجوز للم�شرتي
ِّ
()59
املعينة.
الق�ضية
يف
أ�ضرار
تعوي�ض عر�ضي ،رغم � َّأن امل�شرتي مل ُيثبت ال
َّ
وافرت�ض قرار �آخر � َّأن االتفاقية حتكم مطالبة امل�شرتي بالتعوي�ض عن
املتكبدة يف تعوي�ض م�شرت فرعي عن �إ�صابة ج�سدية حدثت لأحد
النفقات َّ
م�ستخدميه )60(.ورف�ضت �إحدى املحاكم التعوي�ض عن تكلفة �إعادة نقل
حق
�سيارة ونفقات عر�ضية �أخرى تتع َّلق بف�سخ العقد حيث مل يكن من ِّ
َّ
امل�شرتي ف�سخ العقد )61(.ومنحت �إحدى هيئات التحكيم تعوي�ض ًا عن تكلفة
اقتناء معدات �أ�صبحت الحق ًا غري �ضرورية ب�سبب ف�سخ العقد ،ولكن
()62
�أمرت بنقل ملكية هذه الب�ضائع �إىل البائع عند دفع التعوي�ض.
املت�ضرر ا�سرتداد �أنواع
 -23وقد تعرتف القرارات ب�أنه يجوز للم�شرتي
ِّ
معينة .ويعرتف بع�ض
معينة من النفقات ولكن متنع اال�سرتداد يف ق�ضية َّ
َّ
يخ�ص نوع النفقات املعني
فيما
ممكن
اال�سرتداد
أن
�
ب
�صراحة
القرارات
َّ
ُّ
ولكنها متنع اال�سرتداد ب�سبب عدم الإثبات� ،أو عدم وجود عالقة �سببية،
�أو عدم �إمكان �أن يتو َّقع الطرف املخالف تلك النفقات .وهكذا اعرتف
قرار ب�إمكان �أن ي�سرت َّد امل�شرتي تكاليف الإعالنات ولكن رف�ض منح
تعوي�ض ل َّأن امل�شرتي مل ي�ضطلع بعبء الإثبات الواقع عليه )63(.وقد ت�سلِّم
معينة .فقد �س َّلمت �إحدى
قرارات �أخرى �ضمن ًّيا ِّ
باحلق يف ا�سرتداد نفقات َّ
البت يف اخت�صا�صها ،ب� َّأن االتفاقية ت�شمل مطالبات
املحاكم �ضمن ًّيا ،عند ِّ
امل�شرتي على البائع بالتعوي�ض عن مطالبة م�شرت فرعي ن�ش�أت من �إ�صابة
()64
ج�سدية.
مت�ضررون على تعوي�ضات عن النفقات العر�ضية
 -24وقد ح�صل بائعون
ِّ
التالية :تخزين الب�ضائع يف ميناء ال�شحن عقب خمالفة ا�ستباقية من
جانب امل�شرتي؛( )65وتخزين وحفظ �آالت مل ُت�س َّلم؛( )66وتكلفة �إجراء
تعديالت على ماكينة لإعادة بيعها؛( )67والتكاليف املت�صلة برف�ض دفع
حق البائع الذي ي�سلِّم ب�ضائع غري مطابقة
�شيكات امل�شرتي )68(.ولي�س من ِّ
()69
ويقوم بعد ذلك ب�إ�صالحها �أن ي�سرت َّد تكاليف �إ�صالحها .و ُرف�ضت
مطالبة مقابلة من البائع بقيمة ا�ستخدام امل�شرتي ملاكينة معيبة ،ل َّأن
()70
امل�شرتي ا�ستخدم املاكينة بغية تخفيف الأ�ضرار.
()48

النفقات املتك َّبدة لتح�صيل الدين؛ �أتعاب املحامي
 -25القرارات منق�سمة ب�ش�أن ما �إذا كان يجوز �أن ُت�سرت َّد كتعوي�ض
تكلفة ا�ستخدام وكالة لتح�صيل الديون لي�ست لها �صفة املحامي .فقد
منحت ع َّدة قرارات البائع هذه التكلفة )71(،ولكن ع َّدة قرارات �أخرى
املت�ضرر احل�صول على تعوي�ض عن تكلفة
ن�صت على �أنه ال يجوز للطرف
ِّ
َّ

			

ا�ستئجار وكالة لتح�صيل الديون ،ل َّأن االتفاقية ال تتناول تلك النفقات.
()73
تكبد تلك التكاليف معقوالً.
وا�شرتطت �إحدى الق�ضايا �أن يكون ُّ
 -26ونظر عدد من املحاكم وهيئات التحكيم فيما �إذا كان يجوز
املت�ضرر �أن ي�سرت َّد تكاليف حمام ي�ست�أجره لتح�صيل دين
للطرف
ِّ
نا�شئ عن عقد بيع .ومتنح ع َّدة قرارات تعوي�ض ًا عن الر�سوم القانونية
()74
املتكبدة لتدابري خارج نطاق الق�ضاء ،مثل �إر�سال ر�سائل حت�صيل.
َّ
وميز �أحد القرارات بني الأتعاب التي ُدفعت خارج نطاق الق�ضاء
َّ
ملحام يف الوالية الق�ضائية للمحكمة املخت�صة والأتعاب املماثلة
التي ُدفعت ملحام يف والية ق�ضائية �أخرى ،ف�أدرجت �أتعاب الأول يف
تخ�ص�ص مبوجب قواعد املحكمة املخت�صة،
تكاليف التقا�ضي التي َّ
ومنحت الأتعاب يف احلالة الثانية كتعوي�ض مبقت�ضى املادة 74
()75
من االتفاقية.
 -27والقرارات منق�سمة ب�ش�أن ما �إذا كان يجوز �أن تمُ نح كتعوي�ض
مبقت�ضى املادة � 74أتعاب املحامي عن التقا�ضي )76(.فقد ق�ضت ع َّدة
قرارات حتكيم ،م�ست�شهدة باملادة  ،74با�سرتداد �أتعاب املحامي عن
�إجراءات التحكيم )77(.ويف قرار مبينَّ الأ�سباب بعناية ،خل�صت هيئة
حتكيم �أخرى �إىل � َّأن تف�سري ًا تكميل ًّيا ل�شرط التحكيم ،بالرجوع �إىل كل
من املادة  74وقانون الإجراءات املحلي ،يجيز منح �أتعاب املحاماة �أمام
()78
املتكبدة
هيئة حتكيم م�ؤ َّلفة من حمامني .كما رئي � َّأن �أتعاب املحاماة َّ
على نحو معقول خارج نطاق الإجراءات الق�ضائية قابلة لال�سرتداد يف
�إطار املادة  )79(.74وذكرت حمكمة �أخرى �أنه ميكن ،من حيث املبد�أ،
ا�سرتداد تكاليف الإجراءات القانونية ،رغم � َّأن املحكمة مل متنحها يف تلك
الق�ضية )80(.ومتنح حماكم كثرية �أتعاب املحاماة دون �أن تبينِّ ما �إذا كان
قرر على �سبيل التعوي�ض الذي ُيح�سب طبق ًا للمادة � 74أم عم ًال
املنح ُي َّ
()81
بقواعد املحكمة ب�ش�أن تخ�صي�ص �أتعاب الإجراءات القانونية .وو�ضعت
ع َّدة قرارات حدًّا �أق�صى ال�سرتداد مبلغ �أتعاب املحاماة التي يطالب بها
املتكبدة مل يكن من
امل َّدعي� ،أو
رف�ضت ا�سرتداده ،على �أ�سا�س � َّأن الأتعاب َّ
()82
املت�ضرر مل ي َّتخذ ما يلزم للتخفيف من
املمكن تو ُّقعها �أو � َّأن الطرف
ِّ
تلك النفقات ح�سب ما تق�ضي به املادة  )83(.77ونق�ضت حمكمة ا�ستئناف
يف الواليات املتحدة قرار ًا مبنح �أتعاب املحاماة كتعوي�ض مبقت�ضى
املادة  74لأ�سباب من بينها � َّأن االتفاقية ال ُت�سقط �ضمن ًّيا "القاعدة
يتحمل عاد ًة النفقات
الأمريكية" القا�ضية ب� َّأن ك ًّال من طريف الدعوى
(َّ )84
القانونية اخلا�صة به ،مبا فيها �أتعاب املحاماة.
()72

الأرباح ال�ضائعة
تن�ص اجلملة الأوىل من املادة � 74صراحة على � َّأن اخل�سائر ت�شمل
ُّ -28
املت�ضرر الأرباح التي
الطرف
كثرية
قرارات
منحت
وقد
ال�ضائعة.
الأرباح
ِّ
()85
فاتته .وعند ح�ساب الأرباح ال�ضائعة ،ال يجوز خ�صم التكاليف الثابتة
تكبدها فيما يتع َّلق بالوفاء بالعقد
ِّ
(املتميزة عن التكاليف املتغيرِّ ة التي ُّ
يتم ُّ
املعني) من ثمن البيع )86(.ومنح قرار بائع ًا مل يتم َّكن من �إعادة بيع الب�ضائع
الفرق بني الثمن الوارد يف العقد والقيمة الراهنة لتلك الب�ضائع )87(.و ُرئي
للبت يف
يف �إحدى الق�ضايا � َّأن هوام�ش �أرباح امل�شرتي املعتادة تو ِّفر �أ�سا�س ًا ِّ
مطالبة امل�شرتي بتعوي�ض )88(.ومنحت حمكمة �أخرى امل�شرتي الفرق بني
تكاليف الوحدة لديه لإنتاج املنتجات با�ستخدام ماكينة الإنتاج املعيبة التي
()89
�س َّلمها البائع وتكاليف الوحدة لدى امل�شرتي لو مل تكن املاكينة معيبة.
ومنحت هيئة حتكيم امل�شرتي العمولة التي كان �سيح�صل عليها كتعوي�ض
عن الأرباح املفقودة حيث كان البائع يعرف العمولة )90(.وح�سبت حمكمة
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الأرباح املفقودة على �أ�سا�س قيمة الب�ضائع يف ال�سوق التي كان ُيعتزم بيعها
فيها .وال تمُ نح الأرباح املفقودة حيث كان ميكن جت ُّنب اخل�سارة ب�سهولة
()91
التحوطي ملواد خام وفق ًا للمادة .77
بال�شراء ُّ
 -29وتق�صر اجلملة الثانية من املادة  74التعوي�ض ،الذي ميكن منحه
عن اخل�سائر الناجمة عن املخالفة ،على اخل�سائر التي كان الطرف
()92
املخالف يتو َّقعها �أو كان ينبغي له �أن يتو َّقعها يف وقت �إبرام العقد.
وخ َّف�ض �أحد القرارات الأرباح امل�سرت َّدة ل َّأن البائع املخالف مل يكن على
علم ب�شروط العقد املربم بني امل�شرتي وامل�شرتي الفرعي )93(.ور�أت هيئة
حتكيم ب�أنه كان ميكن تو ُّقع هام�ش الربح البالغ  10يف املائة يف التجارة
املعينة ا�ستناد ًا �إىل ا�ستخدام �أحد �شروط الإنكوترمز )94(.ور�أت حمكمة
َّ
�أنه كان ميكن يف جتارة الفوالذ تو ُّقع �أن تكون الب�ضائع ا�شترُ يت لإعادة
بيعها بربح )95(.ور�أت حمكمة �أخرى �أنه كان ميكن تو ُّقع �أن ت�ؤ ِّدي املخالفة
()96
�إىل اقتناء امل�شرتي مرفق ا�ستيداع جديداً.
تنب�ؤات
 -30وكثري ًا ما يتط َّلب ح�ساب التعوي�ض عن الأرباح ال�ضائعة ُّ
يت�ضمن على نحو �آخر قدر ًا من عدم
ب�أ�سعار الب�ضائع يف امل�ستقبل �أو
َّ
()97
اليقني فيما يتع َّلق باخل�سارة الفعلية التي �ستحدث يف امل�ستقبل.
وال تتناول املادة  74م�س�ألة مدى اليقني الذي يجب �إثبات هذه
اخل�سارة به .وقد �ألزم �أحد القرارات امل َّدعي ب�إثبات قيمة اخل�سارة
وفق ًا للمعايري "الإجرائية" لقانون املحكمة املخت�صة ب�ش�أن يقينية مبلغ
()98
التعوي�ض.
يت�ضمن �إثبات �ضياع الأرباح تقدمي
 -31ووفق ًا لأحد القرارات ،ميكن �أن َّ
دليل على الطلبيات التي تل َّقاها امل�شرتي من زبائنه ومل ي�ستطع تلبيتها،
ودليل على � َّأن الزبائن تو َّقفوا عن التعامل مع امل�شرتي ،ودليل على خ�سارته
ل�سمعته ،ف�ض ًال عن دليل على � َّأن البائع املخالف كان يعلم� ،أو كان ينبغي له
()99
�أن يعلم ،بهذه اخل�سائر.

التعوي�ض عن "اخل�سارة يف حجم" املبيعات
يتكبد ،من حيث املبد�أ،
 -32البائع
ِّ
املت�ضرر الذي يعيد بيع الب�ضائع َّ
خ�سارة �صفقة بيع عندما تكون لديه القدرة وال�سوق الالزمان لبيع ب�ضائع
مماثلة لأ�شخا�ص �آخرين ،لأنه كان ميكنه ،لوال خمالفة امل�شرتي� ،أن
�صفقتي بيع .ويف ظلِّ هذه الظروف ،خل�صت �إحدى املحاكم �إىل �أنه
يجري
ْ
()100
يح ُّق للبائع �أن ي�سرت َّد الربح ال�ضائع من �صفقة البيع الأوىل .بيد � َّأن
حمكمة �أخرى رف�ضت مطالبة ب�ش�أن "�صفقة بيع �ضاعت" لأنه مل يكن يبدو
� َّأن البائع كان يخطِّ ط لعقد �صفقة بيع ثانية يف وقت التفاو�ض على العقد
املت�ضرر بتعوي�ض
الذي جرت خمالفته )101(.وميكن �أن يطا ِلب امل�شرتي
ِّ
مماثل .وقد خل�صت �إحدى املحاكم �إىل � َّأن امل�شرتي ميكنه �أن يح�صل على
تعوي�ض عن الأ�ضرار الناجمة عن عدم قدرته على تلبية طلب ال�سوق على
()102
منتجه نتيجة لقيام البائع بت�سليم مك ِّونات غري مطابقة.

�إمكانية التو ُّقع
 -33تق�صر اجلملة الثانية من املادة  74قيمة التعوي�ض على اخل�سائر
التي كان الطرف املخالف يتو َّقعها �أو كان ميكنه �أن يتو َّقعها يف وقت �إبرام
العقد باعتبارها نتيجة ممكنة ملخالفته )103(.وقد �أ�شري �إىل � َّأن العواقب
املمكنة للمخالفة ،ولي�س ما �إذا كانت املخالفة �ستقع �أو نوع املخالفة ،هي
التي تخ�ضع ل�شرط �إمكانية التو ُّقع املن�صو�ص عليه يف املادة 74؛ ورئي � َّأن
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املادة  74ال ت�شرتط �إمكانية تو ُّقع التفا�صيل املح َّددة للخ�سارة �أو القيمة
الدقيقة للخ�سارة )104(.وعالوة على ذلك ،ال ب َّد من تقييم تلك القدرة على
التو ُّقع على نحو "مو�ضوعي" ،كما �أن �إثباتها ال يقت�صر على اللجوء �إىل
()105
الأد َّلة املق َّدمة من الطرف املخالف.
 -34وذهبت قرارات �إىل �أنه مل يكن ميكن للطرف املخالف �أن يتو َّقع
اخل�سائر التالية :ا�ستئجار امل�شرتي الفرعي �آالت؛( )106وجتهيز الب�ضائع
يف بلد �آخر عقب ت� ُّأخر الت�سليم؛( )107ودفع مبالغ كبرية بقدر ا�ستثنائي
لوكيل ال�شحن؛( )108و�أتعاب املحاماة يف نـزاع مع وكيل ال�شحن؛( )109وتكلفة
جتديد �سطح ماكينة جتليخ حيث جتاوزت التكلفة ثمن الأ�سالك التي �أريد
جتليخها؛( )110والأرباح ال�ضائعة حيث مل يكن الطرف املخالف على علم
ب�شروط العقد املربم مع امل�شرتي الفرعي؛( )111وتكلفة فح�ص الب�ضائع يف
بلد اال�سترياد بد ًال من بلد الت�صدير؛( )112وتكاليف التح�ضريات ال�ضرورية
تكبدها امل�شرتي )113(.ور�أت �إحدى املحاكم � َّأن خ�سارة ال�سمعة وفقدان
التي َّ
الزبائن ال ميكن تو ُّقعهما عموماً.
 -35ومن الناحية الأخرى ،ذهبت ع َّدة قرارات بو�ضوح �إىل � َّأن التعوي�ض
فن�ص قرار على � َّأن بائع الب�ضائع �إىل م�شرت
املطالب به كان ميكن تو ُّقعهَّ .
()114
يبيع بالتجزئة ينبغي �أن يتو َّقع � َّأن امل�شرتي �سيعيد بيع الب�ضائع ،بينما
خل�صت هيئة حتكيم �إىل � َّأن البائع املخالف كان ميكن �أن يتو َّقع خ�سائر
()115
امل�شرتي ل َّأن الطرفني تبادال العديد من الر�سائل حول م�شاكل التوريد.
وخل�ص قرار �آخر �إىل � َّأن امل�شرتي املخالف الذي مل يدفع الثمن مق َّدماً،
املت�ضرر
ح�سبما يقت�ضي العقد ،كان ميكن �أن يتو َّقع � َّأن بائع الب�ضائع املثلية
ِّ
�سيخ�سر هام�ش ربحه املعتاد )116(.ومنحت �أغلبية حمكمة �أخرى ن�سبة 10
يف املائة من الثمن كتعوي�ض لبائع قام بت�صنيع ب�ضائع طبق ًا لطلب خا�ص
من امل�شرتي؛ و�أ�شارت الأغلبية �إىل � َّأن امل�شرتي املخالف كان ميكن �أن
يتو َّقع هام�ش ربح البائع )117(.ورئي �أي�ض ًا � َّأن امل�شرتي ميكن �أن يتو َّقع �أن
عدم فتحه خطاب اعتماد ح�سبما هو مطلوب مبوجب عقد البيع �سيرتك
لدى البائع �سفينة م�ست�أجرة لنقل الب�ضائع ال ميكنه ا�ستعمالها؛ ومن َّثم
تكبدها البائع فـي ت�أجري تلك ال�سفينة من الباطن
ف� َّإن اخل�سارة التي َّ
()118
.74
املادة
مبقت�ضى
ميكن ا�سرتدادها
وقررت هيئة حتكيم �أنه ميكن
َّ
تو ُّقع �أن يقوم امل�شرتي بتمويل م�شرتياته و�سيتعينَّ عليه �أن يدفع فائدة على
()119
هذا التمويل.

عبء الإثبات وم�ستواه
 -36على الرغم من � َّأن �أ ًّيا من �صيغ التعوي�ض الواردة يف املواد  74و75
يحدد �صراحة من يقع عليه عبء الإثبات ،ف� َّإن القرارات التي
و 76ال ِّ
تتناول امل�س�ألة ت َّتفق ،بدرجة ما من ال�صراحة ،على � َّأن الطرف الذي
يتحمل عبء �إثبات مطالبته )120(.وقد �أعملت �إحدى
يتق َّدم باملطالبة َّ
املحاكم قاعدة واردة يف القانون الوطني تق�ضي ب�أنه� ،إذا اعرتف البائع
املخالف بوجود عيوب يف الب�ضائع امل�س َّلمة ،ينتقل عبء �إثبات مطابقة
()121
الب�ضائع للعقد �إىل البائع.
ون�ص قرار �آخر �صراح ًة على �إلقاء عبء
َّ
()122
�إثبات مقدار التعوي�ض على امل َّدعي.
وتن�ص ع َّدة قرارات على � َّأن قانون الإجراءات والإثبات الوطني ،ال
-37
ُّ
االتفاقية ،هو الذي يحكم م�ستوى الإثبات والوزن الذي ُيعطى للدليل عند
البت يف التعوي�ض )123(.ويف �إحدى الق�ضايا منحت حمكمة تعوي�ض ًا على
ِّ
�أ�سا�س الإن�صاف حيث مل يتم َّكن البائع من �إثبات ال�ضرر الذي �أ�صابه
()124
تبت �إحدى املحاكم العليا فيما �إذا كان معيار
�إثبات ًا يقين ًّيا .ومل َّ
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

الإثبات هو "معيار معقولية" م�ستقل �أو يحكمه قانون الإجراءات الوطني
()125
للمحكمة .بيد � َّأن القرار يبدي تعاطف ًا مع النهج الأخري.

و�إذا كانت توجد فع ًال مطالبة مقابلة فيجوز عندئذ �إخ�ضاعها للمعاو�ضة
()128
مبطالبة تن�ش�أ مبقت�ضى االتفاقية.

املعاو�ضة

الوالية الق�ضائية؛
مكان دفع التعوي�ض

 -38على الرغم من � َّأن االتفاقية ال تتناول م�س�ألة ما �إذا كان يجوز �أن
تعا َو�ض مطالبة مقابلة مبطالبة يف �إطار االتفاقية ( )126ف� َّإن االتفاقية
()127
حتدد بالفعل ما �إذا كانت توجد مطالبة مقابلة نا�شئة عن عقد البيع،
ِّ

بالبت يف الوالية الق�ضائية،
 -39خل�صت ع َّدة قرارات �إىل �أنه ،فيما يتع َّلق ِّ
()129
يجب دفع التعوي�ض عن خمالفة العقد يف مكان عمل امل َّدعي.

احلوا�شي
()1
املت�ضرر ،على التوايل ،احل�صول على تعوي�ض على النحو املن�صو�ص عليه يف املواد 74
املت�ضرر والبائع
تن�ص املادتان ( )1( 45ب) و( )1( 61ب) على �أنه يجوز للم�شرتي
ِّ
ِّ
ُّ
�إىل � 77إذا تخ َّلف الطرف الآخر عن التنفيذ ح�سبما يق�ضي به العقد �أو االتفاقية.
( ،Helsingin hoviokeus)2فنلندا ٢٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانَّ ( www.cisg.law.pace.edu :مت حتديد �أ�سباب
احل�صول على التعوي�ض مبوجب اتفاقية البيع ولكن َّمت ح�ساب التعوي�ض مبوجب الفقرة  17من قانون الإجراءات املدنية الفنلندي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف
يتعذر حتديد املبلغ)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥حمكمة الواليات املتحدة
(يحدد القانون الوطني املنطبق كيفية ح�ساب التعوي�ض عندما َّ
�سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ِّ ]1997
ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٤ت�شري �إىل "الدليل الكافي [مبوجب القانون الأنغلو�سك�سوين وقانون نيويورك] لتقدير مبلغ التعوي�ض بقدر
معقول من اليقني")َّ ،مت ت�أكيدها جزئ ًّيا يف ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب ،١٩٩٣
� ٣آذار/مار�س ]١٩٩٥؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة ٢٩ ،كانون الثاين/يناير (ECEM European Chemical Marketing B.V. v. 2010
) ،The Purolite Companyمتاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
]
١٩٩٩
آذار/مار�س
� 
٢٤
أملانيا،
()3انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٧حمكمة منطقة فلين�سبورغ� ،
املت�ضرر على تعوي�ض مبوجب املادة  74عن
البائع
(يح�صل
ِّ
يحدد القانون الوطني املنطبق ما �إذا كان الدفع قد ت� َّأخر ،ل َّأن االتفاقية ال تتناول وقت الدفع).
اخل�سائر الناجمة من ت�أخر امل�شرتي يف الدفع ،ولكن ِّ
()4حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٣٠ ،آذار/مار�س (Guangxi Nanning Baiyang Food Co. Ltd. v. Long River ٢٠١٠
) ،International, Inc.متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()5املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،حزيران/يونيه (ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH v Sinochem International ،2014
 ،(Overseas) Pte Ltd), (2013) Min Si Zhong Zi No 35حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.court.gov.cn :
()6ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري االحتادية  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٤ت�ستنبط مبد�أً عا ًّما من املادة
�سد الفجوة املوجودة يف املادة  ،78وفق ًا للمادة  .))2( 7انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات
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(املادة
]
١٩٩٥
أول/دي�سمرب
ل
ا
كانون
املتحدة٦ ،
ً
َّ
ِّ
ِّ
َّ
الكامل للقرار) .لالطِّ الع على املزيد من املناق�شة ملبد�أ عام للتعوي�ض الكامل ،انظر النبذة ب�ش�أن املادة .٧
()7ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري االحتادية  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٤
( ،Hovioikeus Turku)8فنلندا ١٢ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال�شرط الوارد يف العقد والذي
حد للح�صول على التعوي�ض هو �شرط واجب النفاذ).
ين�ص على ٍّ
ُّ
()9هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٧ ،متوز/يوليه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم ،)١٩٩٦/٣٠٢
 ،)٢٠٠٠–١٩٩٩( Rozenberg, Practika of Mejdunarodnogo Commercheskogo Arbitrajnogo Syda: Haychno-Practicheskiy Commentariy Moscowالرقم 27
[ ،]147–١٤١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :شرط التعوي�ض املقطوع يح ُّل حم َّل �سبيل االنت�صاف املتمثِّل يف التنفيذ العيني؛
توخيه مبوجب املادة  74كمقيا�س للربح املتو َّقع)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد
ومبلغ التعوي�ض املقطوع معقول وميكن ِّ
ين�ص عليها ال�شرط الوارد
الرو�سي ٢٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم  ،)٩٣/٢٥١يونيلك�س (ال يمُ نح التعوي�ض عن الت�أخري �إ َّال �إىل ِّ
حد العقوبة على الت�أخري التي ُّ
يف العقد)؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن حافلة كهربائية) ،ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانَّ ( www.cisg.law.pace.edu :مت منح عقوبات على الت�أخري)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة والتبادل التجاري يف �أوكرانيا،
�أوكرانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٤مواد م�ص َّنعة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانَّ ( www.cisg.law.pace.edu :متت املوافقة على عقوبات على ت�أخري
التنفيذ)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٩ ،آذار/مار�س ( ٢٠٠٤قرار التحكيم رقم  ،)٢٠٠٣/١٣٥ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()10انظر املحكمة ال�شعبية املتو�سطة يف هانغزو ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 30 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر (Globtrans-bat Ltd v Hangzhou Fuxing Group Co Ltd), ،2014
 ،(2013) Zhe Hang Shang Wai Chu Zi No 182حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.court.gov.cn :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
الن�ص الكامل للقرار)؛
ين�ص على ٍّ
حد للتعوي�ض مل ُيدرج يف العقد بطريقة �صحيحة) (انظر َّ
�سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]1998ال�شرط الوارد يف �أحكام البائع العامة والذي ُّ
(يحدد القانون الوطني �صحة �شرط قيا�سي ي�ستبعد امل�س�ؤولية ،ولكن الإ�شارة يف القانون
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٥حمكمة مقاطعة هايلربون� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب ِّ ]1997
الوطني �إىل قاعدة غري �إلزامية حت ُّل حم َّلها الإ�شارة �إىل حكم مكافئ يف االتفاقية).
()11هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن حافلة كهربائية) ،ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حيث تتجاوز العقوبة ال�ضرر الفعلي ،يح ُّق للم�شرتي �أن يطالب بخف�ض مبلغ العقوبة وفق ًا للقانون الوطني).
()12حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميزوري ال�شرقية 10 ،كانون الثاين/يناير  ،)Semi-Materials Co., Ltd. v. MEMC Electronic Materials, Inc.( ،2011متاحة يف
يقدم مطالبة مبوجب
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]2000يجوز للطرف
املت�ضرر �أن ِّ
ِّ
يقدم �أي�ض ًا مطالبة مبوجب املادة � 75أو املادة  .)76انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٠هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد
املادة  74حتى �إذا كان بو�سعه �أن ِّ
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم �( )١٩٩٤/١٥٥أ�شارت املحكمة �إىل املادة  ،74فحكمت للم�شرتي بالفرق بني الثمن
.

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

339

املن�صو�ص عليه يف العقد والثمن املدفوع يف عملية ال�شراء البديلة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري االحتادية  -فيينا ،النم�سا،
معينة من مواد االتفاقية ،بالفرق بني الثمن املن�صو�ص عليه يف العقد والثمن املدفوع يف عملية ال�شراء البديلة)؛
 ١٥حزيران/يونيه ( ]١٩٩٤حكمت للبائع ،دون �أن ت�شري �إىل مادة َّ
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٦ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ٢٠٠٥ق�ضية ب�ش�أن جهاز لنظام تدفئة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة
عباد ال�شم�س) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Efetio Lamiasاليونان( ٢٠٠٦ ،امللف رقم ( )٢٠٠٦/٦٣ق�ضية ب�ش�أن بذور َّ
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()13حمكمة منطقة ريف لو�سرين-الند� ،سوي�سرا� ٢١ ،أيلول�/سبتمرب ( ٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن �ساعات يد) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
ال كافي ًا لت�أييد هذه املطالبات)؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٠ ،أيار/مايو N.V. Maes Roger v. N.V.( ٢٠٠٤
يقدم امل�شرتي دلي ً
( www.cisg.law.pace.eduولكن مل ِّ
 ،)Kapa Reynoldsترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()14ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٩حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� ٢٧ ،أيار/مايو ( ٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن �أكواب نحا�سية)] (مل ُيبلِّغ امل�شرتي البائع بعيوب الب�ضائع يف الوقت
خ�صي�صاً).
املنا�سب ،حيث كانت الب�ضائع ت�صنع له ِّ
()15انظر ،على �سبيل املثال ،حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،)Dongen Waalwijk Leder BV v. Conceria Adige S.p.A.( ١٩٩٧يونيلك�س
املت�ضرر احل�صول على �سعر
( َّمت منح الفائدة مبوجب املادتني  74و 78كلتيهما)؛ املحكمة اجلزئية يف تورينو� ،إيطاليا ٣٠ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٧يونيلك�س (يح ُّق للطرف
ِّ
الفائدة القانوين زائد ًا الفائدة الإ�ضافية التي �أثبتها كتعوي�ض مبوجب املادة  ،)74متاحة بالإنكليزية يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ١٩٣
[املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ١٠ ،متوز/يوليه َّ ( ]١٩٩٦مت منح البائع الفائدة مبوجب املادة  74باملبلغ املتقا�ضى على ال�سلفة امل�صرفية للبائع الالزمة ب�سبب عدم
الدفع من جانب امل�شرتي)؛ حمكمة منطقة كوبلينت�س� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
املت�ضرر يدفع �سعر فائدة �أعلى من ال�سعر الر�سمي مبوجب القانون املنطبق)؛  ،Käräjäoikeus of Kuopioفنلندا ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
(�أثبتت ال�شهادة امل�صرفية � َّأن البائع
ِّ
�سيتكبد ر�سوم فائدة ،ولكن لي�س �سعر الفائدة الفعلي يف ليتوانيا)؛
ر
املت�ضر
الطرف
أن
�
ع
ق
يتو
أن
�
املخالف
للطرف
ميكن
(كان
www.utu.fi
العنوان:
 ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على
َّ
َّ
ِّ
َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٥املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٢١ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٥يح ُّق للبائع �سعر فائدة �أعلى مبوجب املادة � 74إذا �أثبت ال�ضرر الناجت من
عدم ال�سداد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
املت�ضرر على القرو�ض امل�صرفية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة
دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤ي�شمل التعوي�ض الفائدة التي دفعها البائع
ِّ
لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم َّ ( ])٧١٩٧مت منح الفائدة ب�سعر امل�صارف التجارية يف النم�سا)؛ املحكمة املحلية يف برلني� ،أملانيا ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
املت�ضرر ا�سرتداد �سعر الفائدة البالغ
 ،١٩٩٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :يح ُّق ملن �أحيلت �إليه املطالبة املق َّدمة من البائع
ِّ
 23يف املائة الذي تقا�ضاه املحال �إليه)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧حمكمة منطقة �أولدينبريغ �إن هول�شتاين� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٠ا�سرت َّد البائع الثمن والفائدة بال�سعر
القانوين يف �إيطاليا زائد ًا فائدة �إ�ضافية كتعوي�ض مبوجب املادة  .)74انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٧حمكمة منطقة فلين�سبورغ� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٩يح ُّق
يحدد القانون الوطني املنطبق الوقت الذي ي�صبح فيه الت�أخري معاقب ًا
للطرف
املت�ضرر احل�صول على تعوي�ض مبوجب االتفاقية عن اخل�سائر الناجتة من الت�أخري يف الدفع ،ولكن ِّ
ِّ
عليه)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٠٩حمكمة منطقة كا�سيل� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦عدم �إثبات �أ�ضرار �إ�ضافية مبوجب املادة )74؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٢حمكمة
(حكم للم َّدعي ب�سعر الفائدة القانوين مبوجب املادة  78ولكن مل يثبت امل َّدعي دفع �سعر فائدة �أعلى بغر�ض احل�صول
اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ُ ]١٩٩٥
على تعوي�ض مبوجب املادة )74؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن �أخ�شاب) ،ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
املت�ضرر احل�صول على الفائدة على التكاليف القابلة لال�سرتداد التي
()16انظر ،على �سبيل املثال ،غرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ،١٩٩٨ ،يونيلك�س (يح ُّق للم�شرتي
ِّ
تكبدها بعد �أن رف�ض امل�شرتي الفرعي الب�ضائع رف�ض ًا م�شروعاً).
َّ
()17هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،شباط/فرباير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم ( ،)٨٧١٦خريف ،ICC International Court of Arbitration Bulletin )٢٠٠٠
(حكم بالتعوي�ض مببلغ الثمن).
املج َّلد  ،١١الرقم  ،٢ال�صفحات ُ ٦٣-٦١
()18انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ ٥١حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩١تخلُّف البائع عن �إخطار امل�شرتي ب� َّأن البائع
حق امل�شرتي �أن يح�صل على تعوي�ض).
�سيعلِّق التنفيذ وفق ًا للمادة  )3( 71هو نف�سه خمالفة لالتفاقية جتعل من ِّ
()19هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،شباط/فرباير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم ( ،)٨٧١٦خريف ،ICC International Court of Arbitration Bulletin )٢٠٠٠
املج َّلد  ،١١الرقم  ،٢ال�صفحات .٦٣-٦١
()20حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س ،النم�سا� 8 ،شباط/فرباير CISG-online No. 2444 =104 ،2015 ،Internationales Handelsrecht ،2012؛ ق�ضية كالوت
�سيارة م�سروقة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
رقم [ 1233حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٥ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن َّ
.www.cisg.law.pace.edu
(حتدد ن�سبة  50/50لق�سمة الن�سبة البالغة  10يف املائة من الثمن
()21غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٦الرقم  ،)١٩٩٥/٥٦يونيلك�س ِّ
التي احتجزها امل�شرتي ب�سبب عدم مطابقة الب�ضائع).
()22حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٠ ،أيار/مايو ،)Geneva Pharmaceuticals Tech. Corp. v. Barr Laboratories, Inc.( ٢٠٠٢
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :االتفاقية ال متنع رفع دعوى مبوجب القانون الوطني ب�ش�أن "ال�ضرر ال�شخ�صي" ب�سبب تقدمي بيانات كاذبة عن
�إهمال) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٠حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سلفانيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،آب�/أغ�سط�س ( ]٢٠٠٠االتفاقية ال حتكم املطالبات
غري التعاقدية)؛ حمكمة كانتون �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١٣ ،أيار/مايو ( ٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن �سال�سل جلدية ومهايئات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduتقدمي بيانات كاذبة من البائع قبل �إبرام العقد نتجت عنه �أ�ضرار للم�شرتي ب�سبب التعويل عليها عند �إعادة بيع الب�ضائع).
()23
(يعذر امل�شرتي عن عدم توجيه الإخطار �إذا كان البائع ال ميكن �أن يجهل العيب يف املطا َبقة ومل ُيخرب بها امل�شرتي) واملادة ( 44حتتفظ
انظر املادة  40من اتفاقية البيع ُ
�سبب معقول" لعدم توجيه الإخطار) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،كانون
معينة �إذا كان لديه " ٌ
للم�شرتي ب�سبل انت�صاف َّ
الثاين/يناير ( ]١٩٩٩ال يتعينَّ على امل�شرتي توجيه �إخطار يعلن فيه ف�سخ العقد �إذا �أعلن البائع �أنه لن يقوم بالتنفيذ)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة
التذرع بتخلُّف امل�شرتي عن توجيه �إخطار يف الوقت املنا�سب).
االقت�صاد التجاري االحتادية  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٤منعت البائع من ُّ
()24انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٤املحكمة املحلية يف كولونيا� ،أملانيا ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٩عدم توجيه �إخطار حم َّدد حتديد ًا كافياً)؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٣٤٤املحكمة املحلية يف �إرفورت� ،أملانيا ٢٩ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٨عدم توجيه �إخطار حمدد حتديدا كافيا)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
يينا� ،أملانيا� ٢٦ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٨عدم الوفاء ب�أحكام املادة  39مينع من رفع دعاوى للمطالبة بالتعوي�ض مبوجب االتفاقية �أو دعاوى للتعوي�ض عن ال�ضرر ال�شخ�صي)؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٧عدم توجيه �إخطار حم َّدد حتديد ًا كافياً)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة
التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥عدم توجيه �إخطار يف الوقت املنا�سب)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٢املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين� ،سوي�سرا،
 ٨كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٧عدم توجيه �إخطار يف الوقت املنا�سب)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٥عدم
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توجيه �إخطار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٤عدم توجيه �إخطار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٠حمكمة
منطقة بادن-بادن� ،أملانيا� ١٤ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩١عدم توجيه �إخطار يف الوقت املنا�سب بعدم املطابقة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب/
�أغ�سط�س ( ]١٩٨٩عدم فح�ص الب�ضائع وعدم توجيه �إخطار بعدم املطابقة).
()25ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٤هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٠قرار التحكيم
رقم .)١٩٩٩/٥٤
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"
ِّل
ك
ت�ش
الق�ضية
هذه
يف
الربح
(خ�سارة
]
٢٠٠٠
أبريل
�
ني�سان/
٢٨
النم�سا،
العليا،
املحكمة
[
٤٢٧
رقم
كالوت
ق�ضية
املثال،
�سبيل
على
()26انظر،
ً
ًّ
َّ
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب �( ]١٩٩٥أ�ضرار "عر�ضية وتبعية")
الن�ص الكامل للقرار) ت�ؤ ِّكد جانب ًا من ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٤
(انظر َّ
()27
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٢ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()28هيئة التحكيم االحتادية ملنطقة مو�سكو ،رقم  6 ،KG-A40/5498-00كانون الأول/دي�سمرب .2000
()29ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه .]١٩٩٣
()30انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٦املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥التعوي�ض عن ال�ضرر الذي �أ�صاب منـز ًال ُر ِّكبت فيه حاوية بغر�ض
"الطفو يف حالة انعدام الوزن").
()31
(ح�سب التعوي�ض عن
 ،Helsingin hoviokeusفنلندا ٢٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانُ www.cisg.law.pace.edu :
(تن�ص على � َّأن
خ�سارة ثقة الزبائن وفق ًا للقواعد الوطنية للإجراءات املدنية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ١٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٩
ُّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٣حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل،
املادة  74ت�شمل التعوي�ض عن خ�سارة ثقة الزبائن ولكن الطرف
ِّ
املت�ضرر مل يثبت دعواه) (انظر َّ
فرن�سا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٩ال يمُ نح مبوجب اتفاقية البيع تعوي�ض عن خ�سارة ثقة الزبائن ما مل تثبت خ�سارة الأعمال التجارية)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٠حمكمة
الن�ص الكامل للقرار).
يقدم الطرف
مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا ٢٠ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧مل ِّ
ِّ
املت�ضرر دلي ًال يثبت فقدان الزبائن �أو فقدان ال�سمعة) (انظر َّ
()32هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة ،االحتاد الرو�سي� ٣ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم ( )٩٣/٣٠٤ال ميكن التعوي�ض عن
"ال�ضرر املعنوي" مبوجب االتفاقية).
()33ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٣حمكمة منطقة دارم�شتات� ،أملانيا� ٩ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٠ال اعتبار خل�سارة ال�سمعة �إذا مل تكن هناك خ�سارة يف �إجمايل املبيعات وخ�سارة تبعية
الن�ص الكامل للقرار).
يف الأرباح) (انظر َّ
()34املحكمة اجلزئية يف رورموند ،هولندا� ٦ ،أيار/مايو  ،)Gruppo IMAR S.p.A. v. Protech Horst BV( ١٩٩٣يونيلك�س (تعوي�ض مبقدار تخفي�ض العملة ،ل َّأن الدفع مل
يتم يف الوقت املنا�سب)؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٩ق�ضية ب�ش�أن مواد مر َّكبة من �ألياف زجاجية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
َّ
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()35انظر ،على �سبيل املثال ،املحكمة التجارية يف بروك�سل ،بلجيكا ١٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،)Maglificio Dalmine s.l.r. v. S.C. Covires( ١٩٩٢يونيلك�س (عدم دفع
امل�ستحق مبوجب القانون الإيطايل ملراعاة التغيرُّ يف تكاليف املعي�شة يف بلد البائع).
الثمن؛ �سمحت املحكمة ب�إعادة تقييم املبلغ
ِّ
()36ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤مل ُيثبت البائع خ�سارته الناجتة من تخفي�ض العملة التي
يتعينَّ �أن يدفع بها الثمن) .انظر �أي�ض ًا حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير ( 200٩ق�ضية ب�ش�أن مواد مر َّكبة من �ألياف زجاجية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()37ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧ت�شري �إىل املبادئ العامة لقانون ال�ضرر ال�شخ�صي).
()38
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا،
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٢انظر َّ
 ٢٥حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧نفقات جتديد �سطح ماكينة التجليخ غري معقولة مقارنة بثمن الأ�سالك التي يراد جتليخها)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد
يتم تقا�ضيها عادة).
الرو�سي للتجارة ،االحتاد الرو�سي� ٩ ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم ( )٩٣/٣٧٥التعوي�ض عن نفقات التخزين التي يثبت �أنها باملبالغ التي ُّ
()39غرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ،١٩٩٨ ،يونيلك�س (فح�ص الب�ضائع).
()40غرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ،١٩٩٨ ،يونيلك�س (التخزين)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة،
 ٦كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥تنق�ض جزئيا ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩٤التي رف�ضت
التعوي�ض عن تكاليف التخزين).
()41ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم .)٧٥٣١
()42ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ]١٩٩٥تنق�ض جزئ ًّيا ق�ضية كالوت رقم ٨٥
[حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩٤التي رف�ضت التعوي�ض عن تكاليف ال�شحن والر�سوم اجلمركية)؛ Pretore del
� ،Distretto di Luganoسوي�سرا ١٩ ،ني�سان�/أبريل ( ٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن هيكل خا�ص بلعب الأطفال) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
�سيارة) ،ترجمة
(مل تثبت تكلفة التخزين)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،كانون الأول/دي�سمرب ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن َّ
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()43ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥ت�ؤ ِّكد جزئ ًّيا ق�ضية كالوت رقم ٨٥
[حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩٤التي حكمت بدفع تكاليف تعجيل �شحن الب�ضائع مبوجب العقد القائم)؛ جلنة
مبي�ض من نوع ‘كرافت’) ،ترجمة بالإنكليزية
التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٥ ،متوز/يوليه ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن لباب خ�شب رخو َّ
متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()44ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٩ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٣٢حمكمة مقاطعة بالن�سيا� ،إ�سبانيا� ٢٦ ،أيلول/
�سبتمرب ( ٢٠٠٥ق�ضية ب�ش�أن ماكينة طباعة).
( ،Helsingin hoviokeus)45فنلندا ٢٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :دفع التعوي�ض عن
املت�ضرر).
تكبدها امل�شرتي
ِّ
نفقات البيع والت�سويق التي َّ
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
(عموالت)
]
١٩٩٨
الثاين/يناير
كانون
١٥
�سوي�سرا،
تي�شينو،
كانتون
يف
اال�ستئناف
حمكمة
[
٢٥٣
()46ق�ضية كالوت رقم
َّ
()47املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن ماكينة تغليف) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
.
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()48
�سيارة �أ�ستون مارتني) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ١٣ ،أيلول�/سبتمرب ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن َّ
. www.cisg.law.pace.edu
()49ق�ضية كالوت رقم [ ٣١١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٣٢حمكمة مقاطعة بالن�سيا� ،إ�سبانيا،
� ٢٦أيلول�/سبتمرب ( ٢٠٠٥ق�ضية ب�ش�أن ماكينة طباعة).
()50ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم .)٧٥٣١
()51
ف�ض �أغلفة الب�ضائع
(�سمح بالتعوي�ض عن معاجلة ال�شكاوي وعن تكاليف ِّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب ُ ]١٩٩٨
غري املطابقة املعادة من زبائن امل�شرتي وحتميلها وتفريغها)؛ غرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ،1998 ،يونيلك�س (�أجرة ال�شحن والت�أمني والر�سوم املرتبطة بالت�سليم �إىل م�شرت
املت�ضرر ب�إعادة البيع؛ وفح�ص الب�ضائع).
املت�ضرر؛ والتخزين قبل قيام امل�شرتي
فرعي؛ والتخزين لدى وكيل �شحن؛ و�أجرة ال�شحن للإعادة �إىل امل�شرتي
ِّ
ِّ
()52ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٦يح ُّق للم�شرتي احل�صول على تعوي�ض مببلغ التعوي�ض املدفوع للم�شرتي
الفرعي ب�سبب عدم مطابقة الب�ضائع)؛ املحكمة املحلية يف بادربورن� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٦يونيلك�س (تعوي�ض لر ِّد نفقات �سفر امل�شرتي الفرعي لفح�ص املنتَج،
وتكاليف الفح�ص ،وتكلفة نقل الب�ضائع املعيبة ،وتكاليف اخل�سارة الناجتة من �شراء ب�ضائع بديلة) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧٦٦٠مل مينح تعوي�ض ،ل َّأن مطالبة الطرف الثالث العالقة �ضد امل�شرتي مل حت�سم بعد)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل
ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،كانون الأول/دي�سمرب ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن جلود �أرانب) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
م�شععة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
ق�ضية كالوت رقم  Hovioikeus hovrätt Turku[ 1182فنلندا� ٢٤ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٥ق�ضية ب�ش�أن بهارات َّ
. www.cisg.law.pace.edu
()53هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٧٤٠يونيلك�س (يجب التعوي�ض عن تكلفة نقل الفحم احلجري البديل
من املخزونات االحتياطية).
()54ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣١املحكمة العليا يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]٢٠٠٠
()55ق�ضية كالوت رقم [ 1119جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٥ق�ضية ب�ش�أن ماكينات �صنع
�أقرا�ص م�ضغوطة من نوع ‘دي ﭬﻲ دي’) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()56ق�ضية كالوت رقم [ 1515املحكمة العليا ،النم�سا 15 ،كانون الثاين/يناير ( CISG-online No. 2398 = 117 ،2013 ،Internationales Handelsrecht ،]2013ت�سليم
وفك البالط املر َّكب بالفعل غري املعيب ولكن غري امل َّت�سق مع البالط اجلديد = قابلة لال�سرتداد)؛ هيئة التحكيم التجاري
بالط ف�سيف�سائي معيب جزئ ًّيا :تكاليف امل�شرتيات البديلة ِّ
الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب (قرار التحكيم رقم ( 2005/98 ،2006ق�ضية ب�ش�أن معدات علف) ،ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن ماكينة تغليف)،
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()57هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن �أخ�شاب) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :ولكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1235حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن
�سيارة م�سروقة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :حيث ُرف�ض التعوي�ض عن هذه النفقات ل َّأن امل�شرتي مل يتم َّكن من �إثبات �ضرورة
َّ
تكبدها.
ُّ
()58املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 24 ،أيلول�/سبتمرب ( CISG-online No. 2545 = 867 ،2015 ،Neue Juristische Wochenschrift ،2014ميكن ا�سرتداد التكاليف املعقولة
حتملها امل�شرتي لو�ضع الب�ضائع املعيبة يف حالة قابلة لال�ستعمال)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١املحكمة العليا ،النم�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت
وال�ضرورية التي َّ
املتكبدة عند حماولة معاجلة عدم املطابقة)
(النفقات
]
١٩٩٥
أول/دي�سمرب
ل
ا
كانون
٦
املتحدة،
الواليات
الثانية)،
(الدائرة
املتحدة
الواليات
يف
اال�ستئناف
رقم [ ١٣٨حمكمة
َّ
الن�ص الكامل للقرار) ،ت�ؤ ِّكد جزئ ًّيا ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٤؛ ال�شعبة العامة
(انظر َّ
مبحكمة �أونتاريو ،كندا ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،(Nova Tool and Mold Inc. v. London Industries Inc.( ١٩٩٨يونيلك�س (ر ُّد نفقات ا�ستئجار طرف ثالث ليقوم ب�إعادة عملية
التجزيع التي �أغفلها البائع ،ونفقات �إ�صالح الب�ضائع غري املطابقة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٣تكاليف
الإ�صالح)؛ حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا ٢٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2009املحكمة املحلية (ق�ضية ب�ش�أن ع�شب ا�صطناعي) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :ش ُّق خيوط بي�ضاء يف ع�شب َّمت ت�سليمه �إىل ملعب غولف)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1117جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
جمهورية ال�صني ال�شعبية� 3١ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن مو ِّلد يعمل بالديزل) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()59
الن�ص
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨تكاليف الإعالن غري َّ
مبينة بتفا�صيل كافية) (انظر َّ
الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا � ،Pretore del Distretto di Luganoسوي�سرا ١٩ ،ني�سان�/أبريل ( ٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن هيكل للعب للأطفال) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
يتم �إثبات تكاليف التخزين).
على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل َّ
()60ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٣اعتمدت املحكمة على االتفاقية ولكن دون حتليل للمادة  ،5فخل�صت
�إىل � َّأن لها والية ق�ضائية يف الدعوى املرفوعة من امل�شرتي على املو ِّرد ال�سرتداد تكلفة دفع تعوي�ض مل�شرت فرعي عن �إ�صابة �شخ�صية نتجت من ماكينة معيبة باعها املو ِّرد) (انظر
الن�ص الكامل للقرار).
َّ
()61
]
٢٠٠٨
آذار/مار�س
� 
٣١
أملانيا،
�
�شتوتغارت،
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
[
1232
رقم
كالوت
ق�ضية
�سيارة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
أن
ش�
ب�
(ق�ضية
َّ
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
م�ضخة مياه) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
أن
ش�
ب�
(ق�ضية
٢٠٠٦
أغ�سط�س
�
آب/
� 
٣
ال�شعبية،
ال�صني
جمهورية
ال�صينية،
الدويل
والتجاري
()62جلنة التحكيم االقت�صادي
َّ
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()63
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨تكاليف الإعالن مل تبينَّ بتفا�صيل كافية) (انظر َّ
انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٥املحكمة التجارية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن مواد مطبوعة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()64ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه .]١٩٩٣
()65
تكبد نفقات التخزين ل َّأن
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري االحتادية  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه َّ ( ]١٩٩٤مت ُّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة ،االحتاد الرو�سي� ٩ ،أيلول�/سبتمرب
امل�شرتي ت� َّأخر يف ا�ستالم الب�ضاعة) (انظر َّ
( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم ( )٩٣/٣٧٥ا�سرتداد نفقات التخزين باملبالغ التي ُتدفع عادة عن التخزين)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية،
الن�ص الكامل للقرار).
( ١٩٩٣قرار التحكيم رقم ( ])٧١٩٧التعوي�ض عن تكاليف التخزين ولكن لي�س عن تلف الب�ضائع ب�سبب تخزينها لفرتات طويلة) (انظر َّ
.

		
342

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

()66ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠١هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧٥٨٥تخزين �آالت غري م�س َّلمة واحلفاظ عليها) .انظر �أي�ض ًا املادة
 85من اتفاقية البيع (يجب على البائع �أن ي َّتخذ خطوات للحفاظ على الب�ضائع عندما يتخ َّلف امل�شرتي عن ا�ستالمها).
()67
الن�ص
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠١هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧٥٨٥تكلفة تعديل �آلة من �أجل �إعادة بيعها) (انظر َّ
الكامل للقرار).
()68ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير �( ]١٩٩٨شيك مرتد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٦حمكمة منطقة بييلفلد،
حررها طرف ثالث).
�أملانيا� ٢ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٦امل�شرتي م�س�ؤول عن ال�شيكات املرت َّدة التي َّ
()69ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٩ ،حزيران/يونيه �( ]١٩٩٥أ�شارت املحكمة �إىل املادتني  45و 48ولكن لي�س املادة  ،74فخل�صت �إىل
يتحمل تكلفة �إ�صالح الب�ضائع �أو ت�سليم ب�ضائع بديلة).
� َّأن البائع املخالف للعقد يجب �أن َّ
()70املحكمة املدنية ،مدينة بازل� ،سوي�سرا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن ماكينة تغليف) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()71حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� 15 ،آذار/مار�س ( CISG-online No. 2583 = 72 ،2013 ،Internationales Handelsrecht ،2012ال ميكن ا�سرتداد التكلفة التي
حم�صل الديون الأجنبي ميكن �أن يكون مفيد ًا ومن َّثم تكون التكلفة قابلة لال�سرتداد)؛ ق�ضية
حم�صل الديون املحلي لتح�صيل الديون يف اخلارج يف حني � َّأن �إ�شراك ِّ
حتملها ِّ
َّ
كالوت رقم [ ٣٢٧حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/فرباير �( ]١٩٩٩سمحت بالتعوي�ض عن تكاليف حت�صيل الديون)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا،
 ١٦كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٩ق�ضية ب�ش�أن بطِّ يخ) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٠حمكمة كانتون
فاليه� ،سوي�سرا� ٢٣ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن بدالت) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()72ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٦حمكمة منطقة حديقة حيوانات برلني � ،أملانيا� ١٣ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٧رف�ض التعوي�ض عن التكاليف اخلا�صة بوكالة حت�صيل وحمام حملي
تن�ص اتفاقية البيع على التعوي�ض عن
يف مكان املدين ،لأنها غري معقولة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا ٢٧ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٥ال ُّ
تتكبدها وكالة حت�صيل).
النفقات التي َّ
()73حمكمة روتردام ،هولندا ١٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،(Eyroflam S.A. v. P.C.C. Rotterdam B.V.( ٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()74
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٤املحكمة
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٣ر�سالة تذكريية) (انظر َّ
التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٧تكاليف خارج نطاق الق�ضاء)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
�أملانيا ١١ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٦ر�سالة تذكريية)؛ حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا ٢٠ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٥يونيلك�س (التكاليف ال�سابقة للمحاكمة قابلة لال�سرتداد مبقت�ضى املادة
)74؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ١ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٤يونيلك�س (نفقات تقدمي طلبات خارج نطاق الق�ضاء بغر�ض الدفع قابلة لال�سرتداد �إذا كان موعد الدفع قد فات يف
وقت تقدمي الطلب) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٠حمكمة منطقة �آل�سفلد� ،أملانيا� 12 ،أيار/مايو( ]١٩٩٥تخ َّلف البائع عن تخفيف اخل�سارة وفق ًا للمادة  77عندما ا�ست�أجر
حمامي ًا يف مكان امل�شرتي ،ولي�س حمامي ًا يف مكان البائع ،لتوجيه ر�سالة حت�صيل)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/
املتكبدة قبل ف�سخ العقد قابلة لال�سرتداد من حيث املبد�أ وفق ًا للمادة  74ف�إنها لي�ست قابلة لال�سرتداد يف هذه الق�ضية ل َّأن
يناير ( ]١٩٩٤على الرغم من � َّأن التكاليف القانونية َّ
امل�صاريف ت�سرت ُّد يف �إجراءات خا�صة)؛ حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،)De Vos en Zonen v. Reto Recycling( ١٩٩١يونيلك�س (ف�سرت املحكمة
املوحد للبيوع الدولية ،التي �سبقت املادة  ،74فوافقت على ر ِّد التكاليف اخلارجة عن نطاق الق�ضاء) .انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة
املادة  82من القانون َّ
(الدائرة ال�سابعة) ،الواليات املتحدة ١٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،)Zapata Hermanos Sucesores, S.A. v. Hearthside Baking Co., Inc.( ٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على
معينة� ،سابقة للتقا�ضي ،ميكن ا�سرتدادها ب�صفة تعوي�ض عندما يكون الهدف من النفقات هو ،مثالً،
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال حت�سم م�س�ألة ما �إذا كانت تكاليف َّ
املت�ضرر)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩٦املحكمة االبتدائية رقم  ،3باديلونا� ،إ�سبانيا� ٢٢ ،أيار/مايو ( (٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن �سراويل من نوع برمودا)].
تخفيف خ�سائر الطرف
ِّ
()75ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٤املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٧ميكن التعوي�ض عن التكاليف املعقولة ال�سابقة للتقا�ضي املدفوعة
ملحام يف بلد البائع؛ والتكاليف ال�سابقة للتقا�ضي املدفوعة ملحام يف بلد امل�شرتي [بلد املحكمة املخت�صة] تمُ نح كجزء من التكاليف).
()76تق�ضي قرارات عديدة مبنح م�صاريف املحامني ولكن ت�ؤ ِّيد هذا املنح بالإ�شارة �إىل القانون الوطني ب�ش�أن تخ�صي�ص تكاليف التقا�ضي .انظر ،على �سبيل املثال ،حمكمة
منطقة بوت�سدام� ،أملانيا ٧ ،ني�سان�/أبريل �( ٢٠٠٩أدوات �صيدالنية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم 1117
[جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 3١ ،أيار/مايو ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن مو ِّلد يعمل بالديزل)] ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()77ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه �( ]١٩٩٦أتاح التف�سري التكميلي ل�شرط حتكيم دفع
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠١هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
تعوي�ض عن م�صاريف املحامي عندما كانت هيئة التحكيم م�ؤ َّلفة ح�صر ًا من حمامني) (انظر َّ
الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧٥٨٥تعوي�ض عن م�صاريف املحامني والتحكيم).
()78ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦ت�شري يف جملة �أمور �إىل ا�ستق�صاء ،مل
الن�ص الكامل للقرار).
يتو�صل �إىل نتيجة حا�سمة ،ب�ش�أن املمار�سات التجارية املحلية فيما يتع َّلق بر�سوم املحامني يف �إجراءات التحكيم) (انظر َّ
َّ
()79حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� 15 ،آذار/مار�س .CISG-online No. 2583 = 72 ،2013 ،Internationales Handelsrecht ،2012
()80
املتكبدة يف دعاوى لإنفاذ مطالبات
ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤التكاليف القانونية َّ
مبوجب عقدين خمتلفني).
()81انظر ،على �سبيل املثال[ Hovioikeus Turku ،حمكمة اال�ستئناف] ،فنلندا ١٢ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduتق�ضي املحكمة ،دون �أن ت�شري �إىل املادة  ،74با�سرتداد ر�سوم املحامي)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٦قرار التحكيم رقم ( )2005/98 ،2006ق�ضية ب�ش�أن معدات علف) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()82غرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ،١٩٩٨ ،يونيلك�س (م�صاريف املحامي يف نزاع مع وكيل �شحن ب�ش�أن التخزين غري قابلة لال�سرتداد لأنها مل يكن بالو�سع تو ُّقعها).
()83ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٠حمكمة منطقة �آل�سفلد� ،أملانيا� 12 ،أيار/مايو( ]١٩٩٥تخ َّلف البائع عن تخفيف اخل�سارة وفق ًا للمادة  77عندما ا�ست�أجر حمامي ًا يف مكان
امل�شرتي ،ولي�س حمامي ًا يف مكان البائع ،لتوجيه ر�سالة تذكريية).
()84حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة ال�سابعة) ،الواليات املتحدة ١٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب (Zapata Hermanos Sucesores, S.A. v. ٢٠٠٢
معينة �سابقة للتقا�ضي ميكن �أن ت�سرت َّد
) ،Hearthside Baking Co., Inc.متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال حت�سم م�س�ألة ما �إذا كانت نفقات َّ
ب�صفة تعوي�ض)( .رف�ضت املحكمة العليا يف الواليات املتحدة يف  ١كانون الأول/دي�سمرب � ٢٠٠٣إ�صدار �أمر بتحويل هذه الق�ضية �إليها للمراجعة) .انظر �أي�ض ًا حمكمة الواليات
.
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املتحدة ملنطقة نيو جري�سي ،الواليات املتحدة  ١٥ني�سان�/أبريل  ،)San Lucio, S.r.l. et al. v. Import & Storage Services, LLC( ٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()85
(ح�سب الربح ال�ضائع
 ،Helsingin hoviokeusفنلندا ٢٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2000ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانُ www.cisg.law.pace.edu :
وفق ًا لقانون الإجراءات املدنية الوطني)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٦هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٦ ،حزيران/
املت�ضرر احل�صول على تعوي�ض عن الربح ال�ضائع من البيع لزبائنه)؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٤٨
يونيه ( ٢٠٠٠قرار التحكيم رقم ( ])١٩٩٨/٤٠٦يح ُّق من حيث املبد�أ للم�شرتي
ِّ
املت�ضرر احل�صول على الفرق بني القيمة التي كان العقد �سيح ِّققها لو ن َّفذه
للم�شرتي
ق
(يح
]
١٩٩٩
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
ُّ
ِّ
البائع والوفورات التي يح ِّققها امل�شرتي يف التكاليف)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧يح ُّق للم�شرتي احل�صول
على الأرباح ال�ضائعة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٦البائع املخالف للعقد ملزَ م بدفع مبلغ ي�ساوي �أرباح
امل�شرتي ال�ضائعة عندما تعينَّ على امل�شرتي �أن ير َّد للم�شرتي الفرعي ما دفعه)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات
املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب �( ]١٩٩٥أرباح امل�شرتي ال�ضائعة) ،ت�ؤ ِّكد جزئ ًّيا ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة،
� ٩أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠١هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم �( ])٧٥٨٥أرباح البائع ال�ضائعة تقا�س وفق ًا للمادة .)75
الن�ص الكامل للقرار)؛
انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٣حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ٤ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٩مل ِّ
يقدم امل�شرتي دلي ًال على الأرباح ال�ضائعة) (انظر َّ
املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ٢٠٠٩ق�ضية ب�ش�أن �ساعات يد) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن حافلة كهربائية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانَّ ( www.cisg.law.pace.edu :متت املوافقة على غرامات عن الت�أخري)؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ١ ،آذار/مار�س (Skoda Kovarny v. B. van Dijk ٢٠٠٦
) ،Jr. Staalhandelmaatschappij B.V.ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()86
قررت � َّأن التكاليف الثابتة لي�ست
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٩لدى ح�ساب الأرباحَّ ،
املت�ضرر)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب ،١٩٩٣
تكاليف اقت�صدها امل�شرتي
ِّ
� ٣آذار/مار�س ( ]١٩٩٥ال�صيغة القيا�سية التي ي�ستخدمها معظم حماكم الواليات املتحدة ،بالنظر �إىل عدم وجود توجيه حم َّدد يف االتفاقية ب�ش�أن ح�ساب الأرباح ال�ضائعة)
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س TeeVee Tunes, Inc. et al v. Gerhard( ٢٠٠٦
(انظر َّ
 ،)Schubert GmbHمتاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()87ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٤
()88املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب ( 200٩ق�ضية ب�ش�أن �ساعات يد) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()89املحكمة املدنية ملدينة بازل� ،سوي�سرا ٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن ماكينة تغليف) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()90هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن حافلة كهربائية) ،ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانَّ ( www.cisg.law.pace.edu :متت املوافقة على عقوبات عن الت�أخري).
()91هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري يف �أوكرانيا� ،أوكرانيا( ٢٠٠٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٤٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()92جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،كانون الأول/دي�سمرب ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن جلود �أرانب) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كان البائع على علم بعقد �إعادة البيع وكان ينبغي �أن يتو َّقع هام�ش الربح).
()93ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٦هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٦ ،حزيران/يونيه ( ٢٠٠٠قرار التحكيم
رقم َّ ( ])1998/٤٠٦مت تخفي�ض تعوي�ض امل�شرتي عن الربح ال�ضائع �إىل  10يف املائة من الثمن ل َّأن البائع املخالف للعقد مل يكن يعلم �شروط البيع الفرعي؛ وا�س ُتم َّدت ن�سبة الـ10
ين�ص على �أخذ ت�أمني بن�سبة  110يف املائة من الثمن).
يف املائة من تعريف الإنكوترمز ل�شرط الكلفة والت�أمني و�أجور ال�شحن الذي ُّ
()94هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،ني�سان�/أبريل ( ٢٠٠٦قرار التحكيم رقم  ،)٢٠٠٥/١٠٥ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان . www.cisg.law.pace.edu :يف ق�ضية �أخرى ،ق�ضت هيئة حتكيم بدفع ن�سبة  30يف املائة باعتبارها هام�ش الربح املفقود :جلنة
�صمامات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س ( ٢٠٠٥ق�ضية ب�ش�أن َّ
. www.cisg.law.pace.edu
()95حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ١ ،آذار/مار�س  ،)Skoda Kovarny v. B. van Dijk Jr. Staalhandelmaatschappij B.V.( ٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()96حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س  ،)TeeVee Tunes, Inc. et al v. Gerhard Schubert GmbH.( ٢٠٠٦متاحة يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()97حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن برية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
معينة من البرية خالل فرتة �سريان العقد).
�( www.cisg.law.pace.eduإلغاء عقد ب�ش�أن برية حيث مل يقم امل�شرتي ب�شراء كميات َّ
()98ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول�/سبتمرب "( ]١٩٩٤الدليل الكافي [مبوجب القانون الأنغلو�سك�سوين
وقوانني نيويورك] لتقدير مبلغ التعوي�ض بقدر معقول من اليقني")َّ ،مت ت�أكيدها جزئ ًّيا يف ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية)،
الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب � ٣ ،١٩٩٣آذار/مار�س  .]١٩٩٥انظر �أي�ض ًا حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٣ ،آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٦
( ،)TeeVee Tunes, Inc. et al v. Gerhard Schubert GmbH.متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :يجب حتديد التعوي�ض بدرجة كافية من اليقني).
املت�ضرر � َّأي دليل يثبت �أرباحه يف ال�سنوات املا�ضية �أو اخل�سارة
يقدم الطرف
()99ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٠حمكمة مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا ٢٠ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧مل ِّ
ِّ
الن�ص الكامل للقرار).
التي َّ
يت�ضمن هذا الدليل �أوامر ال�شراء التي ُق ِّدمت �إليه ومل يتم َّكن من تلبيتها� ،أو فقدان الزبائن� ،أو فقدان ال�سمعة) (انظر َّ
تكبدها؛ وكان ميكن �أن َّ
()100
املت�ضرر هام�ش الربح على افرتا�ض �أنه ميكن �أن يبيع ب�سعر ال�سوق).
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٠ميكن �أن ي�سرت َّد البائع
ِّ
املت�ضرر خ�سارة الأرباح يف بيعه للم�شرتي الفرعي الأول ،الذي رف�ض الب�ضاعة ،ويف �إعادة البيع
انظر �أي�ض ًا غرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ،١٩٩٨ ،يونيلك�س (متنح امل�شرتي
ِّ
للم�شرتي الفرعي الثاين ب�سعر �أقل من ال�سعر الأ�صلي املن�صو�ص عليه يف العقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٧املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٧
(حكمت غالبية �أع�ضاء املحكمة للبائع ،الذي �أعاد بيع الب�ضائع ،باحل�صول على امل�ستوى العاملي البالغ  10يف املائة من الثمن ،ذاكرة � َّأن امل�شرتي املخالف للعقد كان ميكن �أن يتو َّقع
هذا املقدار للخ�سارة؛ و�ش َّكك الر�أي املخالف فيما �إذا كان هناك دليل كاف على الأ�ضرار)؛ املحكمة ال�شعبية املتو�سطة يف ك�سيامني ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣١ ،كانون الأول/
املت�ضرر ال�ضائعة باعتبارها الفرق بني الثمن الوارد يف العقد والثمن الوارد يف العقد املربم مع مو ِّرد امل�شرتي).
(ح�سبت �أرباح البائع
دي�سمرب  ،١٩٩٢يونيلك�س ُ
ِّ
.
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

()101حمكمة ميالنو� ،إيطاليا ٢٦ ،كانون الثاين/يناير  ،(Bielloni Castello v. EGO( ١٩٩٥يونيلك�س (تالحظ � َّأن املطالبة املتعلِّقة بالبيع املفقود تت�ضارب مع املطالبة
بالتعوي�ض مبوجب املادة .)75
()102ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٤متيز بني البيع املفقود الذي يوجد ب�ش�أنه دليل
الن�ص الكامل للقرار)َّ ،مت ت�أكيدها جزئ ًّيا يف
يقيني بالقدر الكافي على ال�ضرر و"طلبات ال�شراء امل�شار �إليها" الأخرى التي ي َّت�سم الدليل عليها بقدر مفرط من عدم اليقني) (انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب � ٣ ،١٩٩٣آذار/مار�س .]١٩٩٥
( ،Polimeles Protodikio Athinon)103اليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم ( )٢٠٠٩/٤٥٠٥ق�ضية ب�ش�أن �سرتات واقية من الر�صا�ص) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
(انظر
]
٢٠٠٢
الثاين/يناير
كانون
١٤
النم�سا،
العليا،
املحكمة
()104ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤١
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا  ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان،
َّ
( ٢٠٠٩امللف رقم ( ٢٠٠٩/٤٥٠٥ق�ضية ب�ش�أن �سرتات واقية من الر�صا�ص) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()105ق�ضية كالوت رقم [ 1132املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا (املحكمة الكلية)� ،سجل منطقة فيكتوريا� ،أ�سرتاليا 20 ،ني�سان�/أبريل Castel Electronics Pty Ltd v ]2011
 ،Toshiba Singapore Pte Ltd), [2011] FCAFC 55الفقرة [.]318
()106جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٠ ،حزيران/يونيه Zhongguo Guoji Jingji Maoyi Zhongcai Caijueshu ،١٩٩١
( )1995-١٩٨٩( Xuanbianبيجني ،)١٩٩٧ ،الرقم ( ]٤٣٨-٤٢٩[ ٧٥مل يكن بو�سع البائع املخالف للعقد �أن يتو َّقع قيام امل�شرتي الفرعي الذي ا�شرتى من امل�شرتي با�ستئجار
ماكينات).
()107ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٩مل يكن بو�سع الطرف املخالف للعقد �أن يتو َّقع �أن ي�ؤ ِّدي ت�أخري
الت�سليم �إىل �ضرورة التجهيز يف �أملانيا بد ًال من تركيا).
املت�ضرر لوكيل ال�شحن كبرية بقدر ا�ستثنائي ولذلك ُخف�ضت بن�سبة  50يف املائة).
امل�شرتي
(مدفوعات
يونيلك�س
()108غرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد،١٩٩٨ ،
ِّ
املت�ضرر ب�ش�أن نزاع مع وكيل ال�شحن).
()109غرفة التجارة يف �ستوكهومل ،ال�سويد ،١٩٩٨ ،يونيلك�س (م�صاريف حمامي امل�شرتي
ِّ
()110ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧مل يكن بالو�سع تو ُّقع تكلفة جتديد �سطح ماكينة التجليخ ،لأنها مل تكن معقولة مقارنة
بثمن الأ�سالك املراد جتليخها).
()111ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٦هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٦ ،حزيران/يونيه ( ٢٠٠٠قرار التحكيم
(خ ِّف�ض تعوي�ض امل�شرتي عن الربح ال�ضائع �إىل  10يف املائة من الثمن ل َّأن البائع املخالف للعقد مل يكن يعلم �شروط البيع الفرعي).
رقم ُ ])١٩٩٨/٤٠٦
()112ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٤هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٠قرار
التحكيم رقم ( ])١٩٩٩/٥٤مل يكن بو�سع البائع �أن يتو َّقع التفتي�ش يف اخلارج الذي ي َّدعى �أنه ي�ؤ ِّدي �إىل فقدان �سمعة الب�ضائع املبيعة).
()113هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن حافلة كهربائية) ،ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()114املحكمة ال�شعبية العالية يف بلدية تياجنني ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 23 ،آذار/مار�س (Canada Teda Enterprises Inc v Shanxi Weite Food Co Ltd), ،2007
 ،(2006) Jin Gao Min Si Zhong Zi No 148حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.ccmt.org.cn :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
�أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٦ينبغي �أن يتو َّقع بائع الب�ضائع �إىل م�ش ٍرت هو تاجر جتزئة � َّأن امل�شرتي �سيعيد بيع الب�ضائع) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧حمكمة منطقة
الن�ص الكامل للقرار(.
�آخني� ،أملانيا� ١٤ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٣كان بو�سع امل�شرتي الذي مل يت�س َّلم �أجهزة �أُ َّ
ذنية �إلكرتونية �أن يتو َّقع اخل�سائر التي َّ
يتكبدها البائع يف الت�سليم) (انظر َّ
()115ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦افرت�ضت املحكمة ،م�ستخدمة �سلطتها
الن�ص الكامل للقرار).
التقديرية املن�صو�ص عليها يف القانون الوطنيَّ � ،أن مبلغ اخل�سارة الناجتة كان ميكن تو ُّقعه) (انظر َّ
املت�ضرر �سيخ�سر هام�ش ربحه
()116ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٠بو�سع امل�شرتي املخالف للعقد �أن يتو َّقع � َّأن بائع ال�سلع املثلية
ِّ
النمطي).
()117ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٧املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٧يرى �أع�ضاء املحكمة املخالفون � َّأن البائع مل يثبت مقدار �أ�ضراره �إثبات ًا
كافياً).
()118
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣١املحكمة العليا يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٠انظر َّ
()119هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن �أخ�شاب) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()120ق�ضية كالوت رقم [ 1511حمكمة اال�ستئناف يف رين� 9 ،أيار/مايو ]2012؛ انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٦هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي
املت�ضرر)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٤حمكمة
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٦ ،حزيران/يونيه ( ٢٠٠٠قرار التحكيم رقم ( ])١٩٩٨/٤٠٦يقع العبء على عاتق امل�شرتي
ِّ
اال�ستئناف الإقليمية يف بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٩مل ي�ضطلع الطرف
املت�ضرر بالعبء)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٣حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا،
ِّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٨٠حمكمة بافيا� ،إيطاليا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٩
� ٤شباط/فرباير ( ]١٩٩٩ا�ضطلع الطرف
ِّ
املت�ضرر بالعبء) (انظر َّ
(مل ي�ضطلع الطرف
املت�ضرر دلي ًال على
يقدم الطرف
املت�ضرر بالعبء)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨مل ِّ
ِّ
ِّ
اخل�سارة الفعلية مبوجب املادة � 74أو �سعر ال�سوق اجلاري مبوجب املادة )76؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٦٧هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم
وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١١ ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم �( ])١٩٩٦/٤٠٧أثبت امل�شرتي
ِّ
املت�ضرر مبلغ ال�ضرر) (انظر َّ
املت�ضرر
ملدينة مو�سكو ،االحتاد الرو�سي ٣ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٥رقم الق�ضية  ،)٤٠-١٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :امل�شرتي
ِّ
"� َّأيد بالأد َّلة" ال�سعر اجلاري ذا ال�صلة و�سعر �صرف العملة)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن برية) ،ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢١هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية،
�صربيا ١٥ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن معدات لتعبئة احلليب) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٣٥
[املحكمة التجارية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن مواد مطبوعة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
 Hovioikeus hovrättهل�سنكي ،فنلندا� ٣١ ،أيار/مايو  ،)Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A.( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 . www.cisg.law.pace.eduلالطِّ الع على املزيد من املناق�شة ب�ش�أن عبء الإثبات فيما يتع َّلق باملطالبات بالتعوي�ض عن ال�ضرر ،انظر النبذة ب�ش�أن اجلزء الثالث ،الباب ثانياً،
الف�صل اخلام�س.
()121املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.rws-verlag.de :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduمل ُيثبت البائع املخالف للعقد املطابقة يف وقت انتقال التبعة �إىل امل�شرتي).
.
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املت�ضرر عبء �إثبات الأ�ضرار).
()122ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٩يقع على عاتق امل�شرتي
ِّ
()123ق�ضية كالوت رقم [ 1506حمكمة اال�ستئناف يف نان�سي ،فرن�سا 6 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]2013ح ٌّل �ضمني)؛ [ Helsingin hoviokeusحمكمة اال�ستئناف يف
هل�سنكي] ،فنلندا ٢٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حتكم االتفاقية �أ�سباب التعوي�ض ،ولكن حتكم
(يحدد القانون الوطني
املادة  17من قانون الإجراءات املدنية الفنلندي ح�ساب ال�ضرر)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ِّ ]1997
يتعذر حتديد املبلغ)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول/
املنطبق كيفية ح�ساب التعوي�ض عن ال�ضرر عندما َّ
�سبتمرب "( ]١٩٩٤الدليل الكافي [مبوجب القانون الأنغلو�سك�سوين وقوانني نيويورك] لتقدير مبلغ الأ�ضرار بقدر معقول من اليقني")� ،أ َّكدتها جزئ ًّيا ق�ضية كالوت رقم ١٣٨
[حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب � ٣ ،١٩٩٣آذار/مار�س ]١٩٩٥؛  ،Hovioikeus hovrättهل�سنكي ،فنلندا٣١ ،
�أيار/مايو  ،)Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A.( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()124املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢٠ ،أيلول�/سبتمرب  ،(M. Smithuis Pre Pain v. Bakkershuis( ٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()125املحكمة االحتادية� ،أملانيا 16 ،متوز/يوليه .CISG-online No. 2466 = 58 ،2014 ،Internationales Handelsrecht ،2013
(يحدد القانون املنطبق ،ولي�س االتفاقية ،ما �إذا كانت املعاو�ضة
()126ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير ِّ ]١٩٩٨
(يحدد القانون الوطني املنطبق مبقت�ضى قواعد القانون
م�سموح ًا بها)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ِّ ]١٩٩٣
الدويل اخلا�ص ما �إذا كانت املعاو�ضة م�سموح ًا بها)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٨املحكمة التجارية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٥ق�ضية ب�ش�أن مالب�س مطابقة
للمو�ضة للبيع بالتجزئة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :لالطِّ الع على املزيد من املناق�شة ب�ش�أن املعاو�ضة ،انظر النبذة ب�ش�أن
اجلزء الثالث ،الباب ثانياً ،الف�صل اخلام�س).
()127
البت
ويتم ُّ
ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٩ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٥املعاو�ضة م�سموح بها مبوجب القانون الوطني املنطبق؛ ُّ
يف املطالبة املقابلة بالرجوع �إىل االتفاقية) .ولكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٠حمكمة منطقة ترير� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٥املطالبة املقابلة ن�ش�أت مبوجب
االتفاقية؛ املعاو�ضة م�سموح بها مبوجب االتفاقية).
()128ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٩معاو�ضة املطالبة املقابلة املق َّدمة من امل�شرتي مبطالبة
البائع بالثمن)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨معاو�ضة �أ�ضرار امل�شرتي بالثمن)؛ غرفة التجارة يف �ستوكهومل،
ال�سويد ،١٩٩٨ ،يونيلك�س (معاو�ضة املطالبة املقابلة ب�ش�أن الأ�ضرار باملطالبة بالثمن)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه
( ]١٩٩٧كان ميكن ال�سماح باملعاو�ضة باملطالبة املقابلة املق َّدمة من امل�شرتي لو كان البائع قد خالف العقد) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
طبقت �أحكام االتفاقية
يينا� ،أملانيا� ٢٦ ،أيار/مايو �( ]١٩٩٨س َّلمت �ضمن ًّيا ب�إمكانية �إثارة مطالبة امل�شرتي املتعلِّقة بال�ضرر ال�شخ�صي بغية معاو�ضتها مبطالبة البائع بالثمن ،ولكن َّ
ب�ش�أن الإخطار ملنع دعوى ال�ضرر ا�شخ�صي)؛ حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا ٢٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٩ق�ضية ب�ش�أن ع�شب ا�صطناعي) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :ميكن على الأقل ال�سماح باملعاو�ضة يف جمال انطباق اتفاقية البيع دون وجود حكم �صريح ما دامت املطالبة املقابلة ت�ستند
�إىل نف�س العالقة القانونية").
()129ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠٥حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٦ت�ستنبط مبد�أً عا ًّما من املادة  )1( 57ب� َّأن مكان الدفع هو حم ُّل �إقامة
الدائن)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٣ت�ستنبط من املادة  )1( 57مبد�أً عا ًّما ب�ش�أن مكان الدفع).
.
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املادة 75
�إذا ُف�سخ العقد وحدث ،على نحو معقول وخالل مدة معقولة بعد الف�سخ� ،أن قام امل�شرتي ب�شراء
ب�ضائع بديلة �أو قام البائع ب�إعادة بيع الب�ضائع ،فللطرف الذي يطالب بالتعوي�ض �أن يح�صل على الفرق
بني �سعر العقد و�سعر �شراء البديل �أو ال�سعر عند �إعادة البيع وكذلك التعوي�ضات الأخرى امل�ستح َّقة مبوجب
املادة .74

نظرة جمملة
املت�ضرر �أن يح�صل على
تن�ص املادة  75على �أنه يجوز للطرف
-1
ِّ
ُّ
تعوي�ض ُيح�سب على �أ�سا�س الفرق بني ال�سعر املن�صو�ص عليه يف العقد
و�سعر ال�شراء يف �صفقة بديلة �إذا كان العقد الأ�صلي قد ُف�سخ وكانت
ال�صفقة البديلة قد �أُبرمت على نحو معقول وخالل مدة معقولة بعد
الف�سخ )1(.وتق�ضي العبارة الأخرية من املادة  75ب�أنه يجوز للطرف
املت�ضرر احل�صول على التعوي�ضات الأخرى امل�ستح َّقة وفق ًا لل�صيغة العامة
ِّ
للخ�سارة واملح َّددة يف املادة  )2(.74وال�صيغة الواردة يف املادة � 75صيغة
()3
م�ألوفة وميكن �أن جندها يف قوانني البيع الوطنية.

العالقة بالأجزاء الأخرى من االتفاقية
تن�ص املادة  75على ال�صيغة الأوىل من �صيغتني بديلتني ب�ش�أن
-2
ُّ
التعوي�ض تنطبقان يف حالة ف�سخ العقد .فاملادة  75حت�سب التعوي�ض
باعتباره الفرق بني ال�سعر الوارد يف العقد وال�سعر يف ال�صفقة البديلة،
بينما حت�سب املادة  76التعوي�ض باعتباره الفرق بني ال�سعر الوارد يف
املت�ضرر
العقد وال�سعر اجلاري (�سعر ال�سوق) يف حالة عدم عقد الطرف
ِّ
املت�ضرر �أن
وتن�ص املادة  )1( 76على �أنه ال يجوز للطرف
ِّ
�صفقة بديلةُّ .
()4
يح�سب التعوي�ض مبقت�ضى املادة � 76إذا كان قد عقد �صفقة بديلة.
املت�ضرر �صفقة بديلة ب�أقل من الكمية
غري �أنه �إذا �أبرم الطرف
ِّ
املح َّددة يف العقد ،فيمكن �أن تنطبق املادتان  75و 76كلتاهما .ومن َّثم
املت�ضرر الذي �أعاد بيع جزء فقط
خل�ص �أحد القرارات �إىل � َّأن البائع
ِّ
من الب�ضائع املتعاقد عليها �إىل طرف ثالث يجوز له �أن يح�صل على
تعوي�ض عن الب�ضائع التي �أعيد بيعها مبقت�ضى املادة  75وعلى تعوي�ض
عن الب�ضائع غري املبيعة مبقت�ضى املادة  )5(.76وحيث مل ي�ستوف
املت�ضرر �شروط انطباق املادة  ،75طبـَّقت �إحدى املحاكم بد ًال
الطرف
ِّ
()6
مـن ذلك �صيغـة احل�ساب "النظري" املن�صو�ص عليهـا فـي املادة .76
معينة �أُبرمت يف
وحيث مل ُيثبت �أحد الأطراف � َّأن مبيعات مماثلة َّ
نف�س الوقت ت�شكِّل مبيعات بديلة�ُ ،سمح له بح�ساب تعوي�ضه مبوجب
()7
املادة .76
املت�ضرر
وتن�ص العبارة الأخرية من املادة  75على �أنه يجوز للطرف
-3
ِّ
ُّ
احل�صول على تعوي�ض �إ�ضافي مبقت�ضى املادة  )8(.74و�إ�ضافة �إىل ذلك،
املت�ضرر �شروط تطبيق املادة  ،75يجوز لـه ،مع
ف�إذا مل ي�ستوف الطرف
ِّ
()9
ذلك ،احل�صول على تعوي�ض مبقت�ضى املادة  .74ورئي �أنه حتى عندما
املت�ضرر �أن يح�صل على تعوي�ض مبقت�ضى املادة  75ف�إنه يجوز
يجوز للطرف
ِّ
()10
له �أن يختار املطالبة بالتعوي�ض مبقت�ضى املادة  74بد ًال من املادة .75

املتح�صل عليه مبقت�ضى املادة 74
وت�شري بع�ض القرارات �إىل � َّأن التعوي�ض
َّ
ميكن �أن ُيح�سب بنف�س الطريقة تقريب ًا التي ميكن �أن يح�سب بها التعوي�ض
()12
مبقت�ضى املادة  )11(،75ولكن هذا ال َّنهج ُرف�ض يف ق�ضية �أخرى.
ويف �إحدى الق�ضايا رف�ضت املحكمة مطالبة يف �إطار املادة  74ل َّأن امل�شرتي
()13
مل يف�سخ العقد قبل القيام ب�شراء بديل.
 -4ويخ َّف�ض التعوي�ض امل�ستح ُّق مبقت�ضى املادة � 75إذا ثبت �أن الطرف
تن�ص عليه املادة  .77ويكون
ِّ
املت�ضرر مل يخ ِّفف اخل�سارة ح�سب ما ُّ
التخفي�ض مبقدار املبلغ الذي كان ينبغي تخفيف اخل�سارة به .انظر
الفقرات � 14-12أدناه.
 -5ووفق ًا للمادة  ،6يجوز للطرفني االتفاق على اخلروج على ال�صيغة
الواردة يف املادة � 75أو تعديلها .وهناك ع َّدة قرارات تعتمد �ضمن ًّيا
على املادة  6عندما تخل�ص �إىل � َّأن املادة  75ال تنطبق .وقد جاء يف
املت�ضرر
�أحد القرارات �أنه حيث ا َّتفق الطرفان على �أنه يح ُّق للطرف
ِّ
ت�صرفات الطرف
احل�صول على "ر�سم تعوي�ض" �إذا ُف�سخ العقد ب�سبب ُّ
املت�ضرر �أن يح�صل على كل من الر�سم
الآخر ،ف�إنه يح ُّق للطرف
ِّ
التعوي�ضي والتعوي�ض مبقت�ضى املادة  )14(.75وخل�ص قرار �آخر �إىل
� َّأن االتفاق الذي َّمت بعد وقوع املخالفة والذي ُ�س ِّوي مبوجبه نزاع ب�ش�أن
املت�ضرر يف
حق الطرف
عدم تنفيذ �أحد الطرفني التزاماته يح ُّل َّ
حمل ِّ
ِّ
احل�صول على تعوي�ض مبقت�ضى الأحكام اخلا�صة بالتعوي�ض الواردة
()15
يف االتفاقية.

�شروط انطباق املادة 75
املت�ضرر �صفقة
 -6تنطبق املادة � 75إذا ُف�سخ العقد وعقد الطرف
ِّ
()16
بديلة بطريقة معقولة وخالل مدة معقولة بعد الف�سخ.

ف�سخ العقد
 -7ال يكون احل�صول على تعوي�ض مبقت�ضى املادة  75ممكن ًا �إ َّال �إذا
كان العقد قد ُف�سخ فع ًال( )17من جانب الطرف
املت�ضرر )18(.وال تندرج
ِّ
ال�صفقات البديلة التي ُتربم قبل الف�سخ يف نطاق املادة  )19(.75وعلى
الرغم من ا�شرتاط �أن يكون العقد قد ُف�سخ ،خل�صت �إحدى املحاكم �إىل
النية يف التجارة الدولية،
�أنه ،يف �ضوء احلاجة �إىل تعزيز مراعاة ُح�سن َّ
املت�ضرر �أن يح�صل على تعوي�ض مبقت�ضى املادة  75دون �أن
ميكن للم�شرتي
ِّ
()20
ُيثبت �أنه �أعلن ف�سخ العقد ،عندما �أو�ضح البائع �أنه لن يقوم بالتنفيذ.
حق الطرف �أن يف�سخ
ويف ق�ضية �أخرى ،رئي � َّأن رف�ض التنفيذ يجعل من ِّ
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العقد دون �إخطار َّثم يقوم بعمليات بيع بديلة )21(.ومنحت حمكمة �أي�ض ًا
مت�ضرر ًا تعوي�ض ًا معاد ًال للتعوي�ض املن�صو�ص عليه يف املادة 75
بائع ًا
ِّ
(الفرق بني �سعر العقد وال�سعر الأقل الذي �أعاد البائع بيع الب�ضائع به)
رغم �أنه كان يبدو � َّأن البائع مل يف�سخ العقد على الإطالق ،حيث امتثل
البائع لال�شرتاطات الواردة يف املادة  ٨٨ب�ش�أن �إعادة بيع الب�ضائع ،مبا يف
()22
ذلك ا�شرتاط توجيه �إخطار باعتزام �إعادة البيع.

ال�صفقة البديلة
املت�ضرر الذي يلتم�س تعوي�ض ًا ُيح�سب طبق ًا
 -٨يتعينَّ على الطرف
ِّ
املت�ضرر،
للمادة � 75أن يعقد �صفقة بديلة .ف�إذا كان البائع هو الطرف
ِّ
تكون ال�صفقة البديلة متعلقة ببيع الب�ضائع املح َّددة يف العقد املف�سوخ
املت�ضرر �صفقة بديلة عندما ي�شرتي
�إىل م�ش ٍرت �آخر )23(.و ُي ِربم امل�شرتي
ِّ
()24
ب�ضائع لال�ستعا�ضة عن الب�ضائع التي ُو ِعد بها يف العقد املف�سوخ.
وحيث ال ُيثبت الطرف وجود ارتباط وا�ضح بني عملية البيع البديلة
املزعومة والعقد الأ�صلي املف�سوخ ،ال يجوز له �أن يع ِّول على املادة 75
()25
حل�ساب تعوي�ضه.
 -9وت�شرتط املادة � 75أن ُتربم ال�صفقة البديلة "على نحو معقول وخالل
مدة معقولة بعد الف�سخ" .ولي�س هناك ا�شرتاط �صريح ب�أن يكون ال�سعر يف
ال�صفقة البديلة معقوالً .ومع ذلك ،خل�ص �أحد القرارات �إىل �أنه ،حيث
املت�ضرر ب�إعادة بيع الب�ضائع ُبربع �سعر العقد تقريباً ،مل يكن
قام البائع
ِّ
�سعر �إعادة البيع بدي ًال معقوالً ،وح�سبت املحكمة التعوي�ض طبق ًا للمادة
 76ال املادة  )26(.75ويف ق�ضية �أخرى ر�أت املحكمة �أنه حيث دفع امل�شرتي
املت�ضرر �سعر ًا بدي ًال يقارب �ضعف �سعر ال�شراء الأ�صلي ،مل ي�شكِّل ذلك
ِّ
�صفق ًة بديل ًة معقولة )27(.و�إذا كان هناك فرق كبري بني ال�سعر الوارد يف
امل�ستحق
العقد و�سعر ال�شراء يف ال�صفقة البديلة ،جاز تخفي�ض التعوي�ض
ِّ
املت�ضرر ما
مبقت�ضى املادة  75عم ًال باملادة  77ب�سبب عدم اتخاذ الطرف
ِّ
()28
مهم �أي�ض ًا يف
يلزم للتخفيف من اخل�سارة .وواجب تخفيف اخل�سارة ٌّ
ت�صرف بطريقة معقولة حيث قام بعمليات
ِّ
البت فيما �إذا كان البائع قد َّ
بيع بديلة فور ًا تقريباً )29(.وحيث �سمح بائع مبرور فرتة غري معقولة قبل
البدء يف القيام بعمليات بيع بديلة ،ر�أت حمكمة �أنه مل ميتثل لواجبه يف
()30
تخفيف ال�ضرر مبوجب املادة .77

ال�صفقة البديلة  -النحو املعقول
املت�ضرر �أن يعقد ال�صفقة البديلة على نحو
 -10يتعينَّ على الطرف
ِّ
املت�ضرر ،لكي يعقد
امل�شرتي
على
يجب
أنه
�
حتكيم
معقول .وقد ر�أت هيئة
ِّ
يت�صرف رجل �أعمال حذر وواع
يت�صرف كما
�صفقة بديلة "معقولة"� ،أن
َّ
َّ
ي�شرتي ب�ضائع من نف�س ال�صنف والنوعية ،متجاه ًال الفروق ال�صغرية
غري املهمة يف النوعية )31(.وقد رئي � َّأن �صفقة بيع بالقيمة ال�سوقية وبنف�س
�شروط ال�شحن تقريب ًا هي �صفقة بيع بديلة معقولة )32(.ور�أت حمكمة،
ت�سبب تخلُّف البائع عن الت�سليم يف �إخالل امل�شرتي بعقوده مع
حيث َّ
زبائنهَّ � ،أن �صفقات ال�شراء البديلة التي �أبرمها زبائن امل�شرتي ميكن �أن
ت�شكِّل الأ�سا�س للمطالبة املق َّدمة من امل�شرتي مبوجب املادة  )33(.75بيد
� َّأن قرار ًا �آخر رف�ض هذا املنطق وذهب �إىل �أنه مبا � َّأن �صفقات ال�شراء
البديلة مل يربمها امل�شرتي فهي ال تفي ب�شروط املادة  )34(.75ور�أت حمكمة
مت�ضرر ًا �أعاد بيع الب�ضائع بنف�س ال�سعر الذي ح�صل به البائع
� َّأن بائع ًا
ِّ
ت�صرف بطريقة معقولة لأغرا�ض املادة  ،75رغم � َّأن البائع �أ�صيب
عليها َّ
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بخ�سارة ربح يجوز له ا�سرتدادها مبوجب املادة  )35(.74وحيث حاول بائع
بيع الب�ضائع يف منا�سبتني ،ولكن ف�شل يف ذلك ،و َّفر ذلك دلي ًال على � َّأن
�صفقة البيع الثالثة �أُبرمت بطريقة معقولة )36(.واع ُترب � َّأن بيع الب�ضائع
يف �سوق حمدودة مع وجود �سوق �أكرب ي�س ُهل الو�صول �إليها ال ي�شكِّل بيع ًا
()37
معقوالً.

ال�صفقة البديلة  -املدة املعقولة
املت�ضرر �أن يعقد ال�صفقة البديلة خالل مدة
 -11يجب على الطرف
ِّ
()38
معقولة بعد ف�سخ العقد الذي جرت خمالفته .وتتو َّقف املدة املعقولة
على طبيعة الب�ضائع وعلى الظروف )39(.ويف �إ�شارة �إىل � َّأن املدة املعقولة
املت�ضرر
ال تبد�أ �إ َّال عند ف�سخ العقد ،خل�صت �إحدى املحاكم �إىل � َّأن البائع
ِّ
ت�صرف خالل مدة معقولة ب�إعادة بيع �أحذية م�صنوعة لف�صل ال�شتاء
َّ
خالل �شهرين حيث ثبت � َّأن معظم امل�شرتين املحتملني كانوا قد ا�شرتوا
�أحذية ال�شتاء بالفعل قبل الوقت الذي ُف�سخ فيه العقد )40(.ورئي � َّأن
�إعادة بيع خردة حديد �صلب خالل �شهرين من الوقت الذي ف�سخ فيه
البائع العقد مدة معقولة �أي�ضاً )41(.وخل�صت حمكمة �أخرى �إىل � َّأن
املت�ضرر الذي �أعاد بيع �آلة طباعة خالل �ستة �أ�شهر بعد انق�ضاء
البائع
ِّ
املدة اال�ضافية التي ُمنحت للم�شرتي ليقوم بالتنفيذ مبقت�ضى املادة 63
()42
قررت حمكمة �أدنى
َّ
ت�صرف خالل مدة معقولة .ويف �إحدى الق�ضايا َّ
دراجات نارية يف غ�ضون فرتة خم�س �سنوات َّمتت خالل وقت
� َّأن �إعادة بيع َّ
معقول مع مراعاة طبيعة الب�ضائع وظروف ال�سوق ،ولكن لدى اال�ستئناف
قررت املحكمة �أن فرتة �إعادة البيع مل تكن معقولة ،وخ َّف�ضت مبلغ
َّ
التعوي�ض )43(.وحيث انتظر بائع لأكرث من �ستة �أ�شهر ،دون �سبب وا�ضح،
للقيام ب�إعادة البيع ،رئي � َّأن الفرتة كانت غري معقولة )44(.وتفرت�ض هذه
املت�ضرر يجب �أن يعقد ال�صفقات البديلة يف غ�ضون
القرارات � َّأن الطرف
ِّ
ف�سر ا�شرتاط املدة املعقولة
القرارات
أحد
�
أن
�
يبدو
مدة معقولة ،ولكن
َّ
َّ
ب�أنه يعني وجوب انق�ضاء فرتة معقولة بعد الف�سخ قبل �أن يجوز عقد
()45
�صفقة بديلة.

ح�ساب التعوي�ض
املت�ضرر
�  -12إذا ا�ستوفيت �شروط انطباق املادة  ،75جاز للطرف
ِّ
احل�صول على "الفرق بني �سعر العقد و�سعر �شراء البديل" .ويجوز
تعديل هذا املبلغ ب�إ�ضافة تعوي�ضات �أخرى م�ستح َّقة مبقت�ضى
املادة  ،74مبا ي�شمل الربح ال�ضائع� )46(،أو بخ�صم اخل�سارة التي كان من
املت�ضرر قد خ َّففها وفق ًا للمادة  .77ومل
املمكن جت ُّنبها لو كان الطرف
ِّ
يواجه معظم املحاكم �صعوبة تذكر يف تطبيق �صيغة التعوي�ض املح َّددة
()47
يف املادة .75
 -13وقد منحت ع َّدة قرارات تعوي�ضات �إ�ضافية مبقت�ضى املادة
()48
 74للتعوي�ض عن الأ�ضرار العر�ضية الناجمة عن املخالفة.
يتم �إثبات اخل�سائر
وبطبيعة
احلال ،لن يمُ نح تعوي�ض �إ�ضافي �إذا مل َّ
()49
الأخرى.
 -14وق�ضت ع َّدة قرارات بتخفي�ض املقدار الذي يح�صل عليه الطرف
املت�ضرر مل ي َّتخذ ما يلزم للتخفيف
املت�ضرر مبوجب املادة  75ل َّأن الطرف
ِّ
ِّ
مت�ضرر �أعاد بيع الب�ضائع �إىل طرف ثالث
من خ�سارته .واع ُترب بائع
ِّ
ب�سعر يق ُّل كثري ًا عن �سعر ال�شراء الأ�صلي الوارد يف العقد ،بل وعن
مق�صر ًا يف التخفيف من خ�سارته،
ال�سعر املع َّدل الذي اقرتحه امل�شرتيِّ ،
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

حق البائع �أن يح�صل �إ َّال على الفرق بني �سعر
وتبع ًا لذلك مل يكن من ِّ
ال�شراء وال�سعر املع َّدل املقرتح )50(.وباملثل ،حيث ا�شرتى م�ش ٍرت ب�ضائع
بديلة مبا يناهز �ضعف ال�سعر اجلديد الذي اقرتحه البائع ،ر�أت املحكمة
�أنه مل يعقد �صفقة معقولة )51(.وال يكون هناك تخفي�ض للتعوي�ض �إذا مل
يحدث تق�صري يف التخفيف من اخل�سارة )52(.وبوجه خا�ص ،ميكن للبائع
املت�ضرر الذي لديه القدرة على بيع ب�ضائع مماثلة وال�سوق الالزمة لبيعها
ِّ
خم�ص�صة للم�شرتي املتخلِّف عن الدفع
�أن يعيد بيع الب�ضائع التي كانت َّ
امل�ستحق
املت�ضرر التعوي�ض
�إىل طرف ثالث ،وال يلزم �أن يخ ِّف�ض الطرف
َّ
ِّ
له على �أ�سا�س � َّأن �إعادة البيع كانت �إجراء للتخفيف من اخل�سارة عم ًال
()53
باملادة .77

			

عبء الإثبات؛ النظر
يف الدليل
 -15على الرغم من � َّأن �أ ًّيا من �صيغ التعوي�ض املن�صو�ص عليها يف املواد
يحدد �صراحة من يقع عليه عبء االثبات ،خل�صت �إحدى
 74و 75و 76ال ِّ
املحاكم �إىل � َّأن االتفاقية تعرتف باملبد�أ العام الذي مفاده � َّأن الطرف
احلق ،و�إىل � َّأن هذا املبد�أ
يتحمل عبء �إثبات ذلك ِّ
الذي يطالب ٍّ
بحق ما َّ
()54
ي�ستبعد تطبيق القانون الداخلي فيما يتع َّلق بعبء الإثبات� .إ َّال � َّأن
املحكمة نف�سها خل�صت �إىل � َّأن القانون الداخلي ،ال االتفاقية ،هو الذي
يحكم الطريقة التي ينبغي �أن ي�صل بها القا�ضي �إىل ر�أيه (مثل الوزن
()55
الذي يجب �إعطا�ؤه للدليل) حيث � َّإن تلك م�س�ألة ال تتناولها االتفاقية.

احلوا�شي
()١
املت�ضرر ،على التوايل ،احل�صول على تعوي�ض على النحو املن�صو�ص عليه
املت�ضرر والبائع
تن�ص املادتان ( )1( 45ب) و( )1( 61ب) من االتفاقية على �أنه يجوز للم�شرتي
ِّ
ِّ
ُّ
يف املادتني  74و� 77إذا تخ َّلف الطرف الآخر عن التنفيذ الذي ي�شرتطه العقد �أو االتفاقية.
()٢انظر الفقرة � 13أدناه.
()٣
(تطبق القانون اليوغو�سالفي ولكن
انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٨٩ ،قرار التحكيم رقم ِّ ])٦٢٨١
جتري �أي�ض ًا حتلي ًال للمادة .)75
املت�ضرر
الطرف
أن
ل
املادة76
مبوجب
تعوي�ض
يوجد
(ال
يونيلك�س
،)٨٥٧٤
رقم
التحكيم
(قرار
١٩٩٦
أيلول�/سبتمرب
� 
الدولية،
التجارة
لغرفة
التابعة
()4انظر هيئة التحكيم
َّ
ِّ
عقد �صفقة بديلة باملعنى املق�صود يف املادة )75؛ لكن انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،أيار/مايو (Doolim Corp. v. R ٢٠٠٩
) ،Doll, LLC, et al.متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا ٢٩ ،متوز/يوليه ( ٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن معدات
بناء) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()5ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير  .]١٩٩٤انظر �أي�ض ًا هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
املت�ضرر الذي مل يتم َّكن من �إثبات �سعر ال�سوق �أن يح�صل على تعوي�ض مبوجب
الدولية ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٧٤٠يونيلك�س (ال يح ُّق للم�شرتي
ِّ
املادة  ،76وال يح ُّق له �أن يح�صل على تعوي�ض مبوجب املادة � 76إ َّال من حيث �إنه ا�شرتى ب�ضائع بديلة)؛ ولكن قارن جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية
املت�ضرر الذي ا�شرتى ب�ضائع بديلة
ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :امل�شرتي
ِّ
جلزء فقط من الكمية املن�صو�ص عليها يف العقد َّمت منحه رغم ذلك تعوي�ض ًا مبوجب املادة  75عن الكمية املن�صو�ص عليها يف العقد م�ضروبة يف الفرق بني �سعر الوحدة الوارد يف
العقد و�سعر الوحدة امل�ستخدم يف ال�صفقة البديلة).
()6
(ح�سب التعوي�ض مبوجب املادة  76ولي�س املادة  75حيث �أعاد البائع
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب ُ ]١٩٩٢
عباد ال�شم�س) متاحة يف
ِّ
املت�ضرر بيع الب�ضائع ُبربع الثمن املن�صو�ص عليه يف العقد)؛ انظر �أي�ض ًا  ،Efetio Lamiasاليونان ،٢٠٠٦ ،رقم امللف ( ٢٠٠٦/٦٣ق�ضية ب�ش�أن بذور َّ
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()7حلنة التحكيم ال�صينية الدولية االقت�صادية والتجارية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١١ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٠ق�ضية ب�ش�أن معدن ال�سيليكون) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()٨ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا� ٣١ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن �أخ�شاب)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا،
 ٢٤كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن ماكينة حفر) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان . www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا الفقرة � 13أدناه.
()9
(�سمح بالتعوي�ض مبوجب املادة  74حيث مل يكن يح ُّق للطرف
هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٥٧٤يونيلك�س ُ
املت�ضرر احل�صول على تعوي�ض مبوجب املادة  75لأنه �أبرم �صفقات بديلة دون �أن يف�سخ العقد ف�سخ ًا نافذاً) .ولكن انظر حمكمة مقاطعة فالن�سيا� ،إ�سبانيا� ٣١ ،آذار/مار�س ٢٠٠٥
ِّ
( ،)Frischaff Produktions v. Guillem Exportترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
املت�ضرر �أن يطالب بالتعوي�ض مبوجب املادة  74حتى �إذا مل يكن يجوز له �أن
()10ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٠يجوز للطرف
ِّ
يطالب بالتعوي�ض مبوجب املادة � 75أو .)76
()11ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٠مبوجب املادة  ،74يجوز للبائع �أن يح�صل على الفرق بني تكلفة االحتياز والثمن املح َّدد يف
الن�ص الكامل للقرار)؛
العقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٣حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا� ٤ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٩ت�شري �إىل املادة  74ولكن تقتب�س من املادة ( )75انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٠هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم ])١٩٩٤/١٥٥
تقرر التعوي�ض بح�سب الفرق بني الثمن املح َّدد قي العقد والثمن امل�ستخدم يف �صفقة بديلة) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٤هيئة التحكيم التابعة
(ت�شري �إىل املادة  74ولكن ِّ
املت�ضرر تعوي�ض ًا عن حفظ الب�ضائع وبيعها عم ًال باملواد  86و 87و88
لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧٥٣١ت�شري �إىل املادة  75ت�أييد ًا ملنح امل�شرتي
ِّ
عباد ال�شم�س) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
()1؛ ومل ي�شرت امل�شرتي ب�ضائع بديلة)؛  ،Efetio Lamiasاليونان ،٢٠٠٦ ،امللف رقم ( ٢٠٠٦/٦٣ق�ضية ب�ش�أن بذور َّ
العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر املحكمة العليا ،بولندا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن رمال معدنية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg.law.pace.eduحيث منحت املحكمة الأدنى التعوي�ض على هذا الأ�سا�س ،ولكن املحكمة رف�ضت ذلك الر�أي عند اال�ستئناف.
()12املحكمة العليا ،بولندا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن رمال معدنية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()13حمكمة مقاطعة فالن�سيا� ،إ�سبانيا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،(Frischaff Produktions v. Guillem Export( ٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()١٤ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠١هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم .])٧٥٨٥
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()15جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٣قرار التحكيم رقم  ،)٧٥يونيلك�س ،ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()16حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٩ ،أيار/مايو  ،)Doolim Corp. v. R Doll, LLC( ٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()17ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٤املحكمة العليا ،النم�سا� ٩ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٠ال يوجد �إعالن ف�سخ)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٤هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٠قرار التحكيم رقم ( ])١٩٩٩/٥٤ال يوجد ف�سخ)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٩؛
الن�ص الكامل للقرار)؛  ،Efetio Lamiasاليونان،٢٠٠٦ ،
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦الإعالن املبهم بالف�سخ غري نافذ) (انظر َّ
عباد ال�شم�س) ،حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة مقاطعة فالن�سيا� ،إ�سبانيا،
امللف رقم ( ٢٠٠٦/٦٣ق�ضية ب�ش�أن بذور َّ
� ٣١آذار/مار�س  ،)Frischaff Produktions v. Guillem Export( ٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،بولندا،
 ٢٧كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن رمال معدنية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٢ ،متوز/يوليه ( ٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن �أحذية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤٤حمكمة
مقاطعة بر�شلونة� ،إ�سبانيا� ٢ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن زيت �صويا)؛ حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا ٢١ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ٢٠٠١ق�ضية ب�ش�أن �أحجار) ،ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 982جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 ٢٥كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٨ق�ضية ب�ش�أن حديد زهر)] ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
املت�ضرر
()1٨انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ناومبورغ� ،أملانيا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٩البائع الذي �أعاد بيع الب�ضائع بعد �أن �أعلن امل�شرتي
ِّ
ف�سخ العقد ال ي�ستح ُّق تعوي�ض ًا مبوجب املادة )75؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢٨ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٥ق�ضية ب�ش�أن
�صوف) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل ير�سل البائع �إخطار ًا كما ي�شرتط العقد).
()19هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٥٧٤يونيلك�س (م�شرتيات امل�شرتي قبل �أن يف�سخ العقد ال ت�شكِّل �صفقات بديلة
يف �إطار املادة )75؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول�/سبتمرب َّ ،]١٩٩٤مت ت�أكيدها جزئ ًّيا يف ق�ضية كالوت
رقم [ ١٣٨حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب َّ ( ]١٩٩٥مت طلب �أجهزة ال�ضغط البديلة قبل خمالفة العقد).
()20ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير  .]١٩٩٧انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا،
 ٢٩متوز/يوليه ( ٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن معدات ت�شييد ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()21املحكمة املحلية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٣ق�ضية ب�ش�أن �أنهيدريد الفيثاليك) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()22ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب  .]٢٠٠٢انظر �أي�ض ًا املحكمة العليا ،بولندا ٢٧ ،كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦
(ق�ضية ب�ش�أن رمال معدنية) ،يونيلك�س (ح�ساب التعوي�ض ب�شروط املادة  74ي�ستند �إىل املبيعات البديلة ،رغم � َّأن العقد مل ُيف�سخ قبل �إجراء املبيعات البديلة).
()23
الن�ص الكامل للقرار)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري
كالوت رقم [ ٦٣١املحكمة العليا يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٠انظر َّ
الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٧ق�ضية ب�ش�أن برتقال مع َّلب) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()24ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول�/سبتمرب َّ ،]١٩٩٤مت ت�أكيدها جزئ ًّيا يف ق�ضية كالوت رقم ١٣٨
[حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب �( ]١٩٩٥أجهزة ال�ضغط التي طُ لب �شرا�ؤها من بائع �آخر قبل �أن يخالف
البائع العقد لي�ست ب�ضائع بديلة مبوجب املادة )75؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٧ ،أيار/مايو ( ١٩٩٧ق�ضية ب�ش�أن فول
م�صري) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()25جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٧ق�ضية ب�ش�أن برتقال مع َّلب) ،ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :كمية ال�شراء البديل للربتقال من �إ�سبانيا ونوعيته تختلفان اختالف ًا كبري ًا عن ال�شراء الوارد يف العقد الأ�صلي).
()٢٦ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٢
()27ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٩حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� ٢٧ ،أيار/مايو .( ]٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن �أكواب م�شدَّات ال�صدر) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
مربر ب�سبب
البديلة
ال�صفقة
يف
ر
املت�ضر
امل�شرتي
دفعه
الذي
العايل
(ال�سعر
يونيلك�س
،)٨١٢٨
رقم
التحكيم
(قرار
١٩٩٥
الدولية،
التجارة
()2٨هيئة التحكيم التابعة لغرفة
ِّ
َّ
التزام امل�شرتي بت�سليم الب�ضائع دون ت�أخري مل�شرت فرعي).
()29حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٢ ،كانون الثاين/يناير  ،)N.V. Secremo v. Helmut Papst( ٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()30حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe ٢٠٠٦
) ،v. NV Fepco Internationalترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()٣١هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  )٨١٢٨يونيلك�س.
()32ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣١املحكمة العليا يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٠؛ املحكمة العليا يف كوينـزالند ،حمكمة اال�ستئناف� ،أ�سرتاليا،
 ١٢ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،(Downs Investments v Perwaja Steel), [2001] QCA 433, [2002] 2 Qd R 462 ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
مبي�ض من نوع كرافت) ،ترجمة
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٥ ،متوز/يوليه ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن لباب خ�شب رخو َّ
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 986جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني
ال�شعبية� ٤ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن مادة مونومر الإ�ستايرين) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم
االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٠ ،آب�/أغ�سط�س ( ٢٠٠٠ق�ضية ب�ش�أن معدن ال�سليكون) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()33حمكمة �آرنهيم ،هولندا ١٩ ،متوز/يوليه  ،)Skoda Kovarny v. B. van Dijk Jr. Staalhandelmaatschappij B.V.( ٢٠٠٦يونيلك�س (تعينَّ على زبائن امل�شرتي �أن يعيدوا
طلب �شراء احلديد ال�صلب من مو ِّردين خمتلفني ب�سبب رف�ض البائع ت�سليم الب�ضائع بال�سعر امل َّتفق عليه �أ�صالً) .ولكن انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ٢٠ ،كانون
الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٩ق�ضية ب�ش�أن كابالت نحا�سية) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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()34هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ٢٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٩ق�ضية ب�ش�أن كابالت نحا�سية) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()35حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن ماكينة حفر) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()36هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ٢٠٠٠ ،قرار التحكيم رقم ( )١٠٣٢٩ق�ضية ب�ش�أن منتجات �صناعية) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()37املحكمة العليا ،الدامنرك ١٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،)Zweirad Technik v. C. Reinhardt A/S( ٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()3٨لكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥حيث ال يتم َّكن البائع من �إعادة بيع الب�ضائع �إىل �أن يعيدها
الن�ص الكامل للقرار)؛
امل�شرتي املخالف ،يكون لدى البائع وقت معقول متاح لبيعها
ً
ابتداء من الوقت الذي تعاد فيه ،وينبغي ح�ساب التعوي�ض اعتبار ًا من تاريخ الإعادة) (انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٢٩حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٢قبل �أن يعقد الطرف �صفقة بيع بديلة ،انتظر للت�أ ُّكد من � َّأن امل�شرتي �سريف�ض الب�ضائع).
()39املحكمة العليا ،الدامنرك ١٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،)Zweirad Technik v. C. Reinhardt A/S( ٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٢ ،كانون الثاين/يناير  ،)N.V. Secremo v. Helmut Papst( ٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٥ ،متوز/يوليه ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن لباب خ�شب رخو
مبي�ض من نوع كرافت) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
َّ
()40ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤الف�سخ يف � 7آب� /أغ�سط�س؛ �إعادة البيع يف  6و 16ت�شرين
الأول�/أكتوبر) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٦٢٩حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٢قبل �أن يعقد الطرف �صفقة بيع بديلة ،انتظر للت�أ ُّكد من � َّأن
امل�شرتي �سريف�ض الب�ضائعَّ ،ثم عقد �صفقة البيع البديلة يف غ�ضون يومني).
]
٢٠٠٠
الثاين/نوفمرب
ت�شرين
١٧
()41ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣١املحكمة العليا يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة العليا يف كوينـزالند ،حمكمة
(انظر
َّ
اال�ستئناف� ،أ�سرتاليا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ، (Downs Investments v Perwaja Steel), [2001] QCA 433, [2002] 2 Qd R 462،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()42ق�ضية كالوت رقم [ ٦٤٥حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب .]).Bielloni Castello S.p.A. v. EGO S.A( ١٩٩٨
()43املحكمة العليا ،الدامنرك ١٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،)Zweirad Technik v. C. Reinhardt A/S( ٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()44حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffee ٢٠٠٦
) ،v. NV Fepco Internationalترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا ٢٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،)NV Van Heygen Staal v. GmbH Stahl- und Metalhandel Klockner( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :انتظر البائع
لأكرث من �شهرين دون �سبب وا�ضح قبل �أن يبد�أ يف �إجراء �صفقات بيع بديلة).
()45
مير وقت معقول بعد الف�سخ قبل �أن يجوز للم�شرتي
هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٥٧٤يونيلك�س (يجب �أن َّ
املت�ضرر �أن ي�شرتي ب�ضائع بديلة) .لكن انظر املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،)FCF S.A. v. Adriafil Commerciale S.r.l.( ٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
ِّ
املت�ضرر عملية �شراء بديلة معقولة رغم �أنه عقد �صفقة ال�شراء فور ًا بعد الف�سخ).
الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أجرى امل�شرتي
ِّ
()46حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن ماكينة حفر) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا� ٣١ ،أيار/مايو ( ٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن �أخ�شاب)] (احل�صول على الربح
ال�ضائع)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨٠جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٢ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٩ق�ضية ب�ش�أن معدات خط �إنتاج
ملادة كروم الطالء املعدين) .ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الربح ال�ضائع).
()47
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣١املحكمة العليا يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]٢٠٠٠انظر َّ
رقم [ ١٤٠هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم ])١٩٩٤/١٥٥؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠١هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية١٩٩٢ ،
(قرار التحكيم رقم  .])٧٥٨٥لكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٧املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٧منحت غالبية الق�ضاة بائع �أطقم �أدوات
املتكبدة يف �إعادة بيع الأطقم) .حمكمة منطقة براون�شفايغ� ،أملانيا،
املائدة امل�صنوعة ح�سب الطلب ن�سبة  10يف املائة من ثمن ال�شراء كتعوي�ض ،وا�شتمل هذا املبلغ على اخل�سائر َّ
 ٣٠متوز/يوليه ( ٢٠٠١ق�ضية ب�ش�أن فل َّزات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()4٨ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣١املحكمة العليا يف كوينـزالند� ،أ�سرتاليا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٠؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٧املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون
� ٢٦أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٧احل�صول على تكاليف النقل) (انظر َّ
الثاين/يناير ( ]١٩٩٤احل�صول على الفائدة على القر�ض الم�صرفي)؛ املحكمة املحلية يف برلني� ،أملانيا� ٣٠ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٢يونيلك�س (احل�صول على الر�سوم القانونية
ولكن لي�س عمولة البيع التي كانت �س ُتدفع لو كان امل�شرتي قد ن َّفذ العقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا� ٣١ ،أيار/مايو ( ٢٠٠٢ق�ضية
ب�ش�أن �أخ�شاب)] (احل�صول على الربح ال�ضائع).
املت�ضرر � َّأن التكاليف الإ�ضافية كان ميكن
()٤٩ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٩مل ُيثبت امل�شرتي
ِّ
التنب�ؤ بها يف �إطار املادة .)74
ُّ
()٥٠ق�ضية كالوت رقم [ ٣٩٥املحكمة العليا� ،إ�سبانيا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٠
()51ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٩حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� ٢٧ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن �أكواب م�ش َّدات ال�صدر) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()52
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٠انظر َّ
دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٤؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ٢٠٠٠ ،قرار التحكيم رقم ( )١٠٣٢٩ق�ضية ب�ش�أن منتجات �صناعية) ،متاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()53ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٠مت احل�صول على التعوي�ض مبوجب املادة  .)74انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٦٤٥حمكمة
جراء
اال�ستئناف يف ميالنو� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ])Bielloni Castello S.p.A. v. EGO S.A.( ١٩٩٨مل ُتثبت الأد َّلة � َّأن البائع
ِّ
املت�ضرر �ضاعت منه عملية بيع من َّ
قيامه ب�إعادة البيع �إىل طرف ثالث).
.
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()54املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،)FCF S.A. v. Adriafil Commerciale S.r.l.( ٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
املت�ضرر للتخفيف من اخل�سارة) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم ٢١٧
( www.cisg.law.pace.eduمل ُي�شر الطرف املخالف �إىل التدابري التي كان ينبغي �أن ي َّتخذها الطرف
ِّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التابعة
(انظر
اخل�سارة)
إثبات
�
عبء
املت�ضرر
[املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٧يقع على الطرف
ِّ
َّ
لغرفة التجارة الدولية� ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم  ،)٧٦٤٥يونيلك�س ("مبوجب مبادئ القانون العامة" ،يقع على عاتق الطرف الذي يطالب بالتعوي�ض عبء �إثبات
وجود وكمية ال�ضرر الناجت من املخالفة التي ارتكبها الطرف الآخر).
()55املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،)FCF S.A. v. Adriafil Commerciale S.r.l.( ٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
(تف�سر املادة  8من القانون املدين ال�سوي�سري) .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١حمكمة منطقة �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧
ِّ www.cisg.law.pace.edu
تعذر حتديد املبلغ) .لالطِّ الع على تطبيق عملي لهذه القواعد ،انظر حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا،
الذي
هو
االتفاقية،
(القانون املحلي ،ولي�س
يحدد كيفية ح�ساب التعوي�ض �إذا َّ
ِّ
 ٢٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٣ق�ضية ب�ش�أن مادة فثاليك الأنهيدريد) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة براون�شفايغ،
�أملانيا ٣٠ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١املحكمة اجلزئية (ق�ضية ب�ش�أن فل َّزات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 76
(�  )1إذا ُف�سخ العق ُد وكان هناك �سع ٌر جار للب�ضائع فللطرف الذي يطالب بالتعوي�ض� ،إذا مل يكن قد
قام بال�شراء �أو ب�إعادة البيع مبوجب املادة � ،75أن يح�صل على الفرق بني ال�سعر املح َّدد يف العقد وال�سعر اجلاري
وقت ف�سخ العقد وكذلك التعوي�ضات الأخرى امل�ستح َّقة مبوجب املادة  .74ومع ذلك� ،إذا كان الطرف الذي يطلب
يطبق ال�سعر اجلاري وقت ت�سلُّم الب�ضائع بد ًال من ال�سعر اجلاري
التعوي�ض قد ف�سخ العقد بعد ت�سلُّمه الب�ضائعَّ ،
وقت ف�سخ العقد.
يتم
(  )2لأغرا�ض الفقرة ال�سابقة ،ف� َّإن ال�سعر اجلاري هو ال�سعر ال�سائد يف املكان الذي كان ينبغي �أن َّ
فيه ت�سليم الب�ضائع �أو� ،إذا مل يكن َّثمة �سعر �سائد يف ذلك املكان ،فال�سعر يف مكان �آخر ُي َع ُّد بدي ًال معقوالً ،مع
مراعاة الفروق يف تكلفة نقل الب�ضائع.

نظرة جمملة
املت�ضرر �أن يح�صل على
تن�ص املادة  76على �أنه يجوز للطرف
-1
ِّ
ُّ
تعوي�ض ُيح�سب على �أ�سا�س الفرق بني ال�سعر املح َّدد يف العقد وال�سعر
اجلاري للب�ضائع �إذا ُف�سخ العقد وكان هناك �سعر جار للب�ضائع ومل يكن
الطرف
وحتدد املادة الزمان واملكان
املت�ضرر قد عقد �صفقة بديلةِّ )1(.
ِّ
وتن�ص �أي�ض ًا العبارة
اجلاري.
ال�سعر
فيهما
د
د
يح
أن
�
ينبغي
اللذين
َّ
ُّ
املت�ضرر
الأخرية من اجلملة الأوىل من الفقرة ( )1على �أنه يجوز للطرف
ِّ
املبينة يف
�أن يح�صل على تعوي�ض �إ�ضافي مبوجب �صيغة التعوي�ض
العامة َّ
()2
املادة  .74وال�صيغة الواردة يف املادة  76هي �صيغة م�ألوفة.

العالقة بالأجزاء الأخرى من االتفاقية
 -2املادة  76هي ال�صيغة الثانية من �صيغتي تعوي�ض تنطبقان يف
حالة ف�سخ العقد .فبينما حت�سب املادة  75التعوي�ض ب�صورة ملمو�سة،
عن طريق الإ�شارة �إىل ال�سعر الوارد يف �صفقة بديلة فعلية ،حت�سب
جمردة ،عن طريق الإ�شارة �إىل ال�سعر اجلاري
املادة  76التعوي�ض ب�صورة َّ
()3
يف�ضل احل�ساب امللمو�س للتعوي�ض.
يف ال�سوق .ومبقت�ضى االتفاقيةَّ ،
وتن�ص الفقرة ( )1من املادة  76على � َّأن �صيغة التعوي�ض الواردة فيها ال
ُّ
الطرف
عقد
إذا
�
متاحة
تكون
املت�ضرر �صفقة بديلة )4(.وحيث �أعاد بائع
ِّ
مت�ضرر بيع كمية �أقل من كمية الب�ضائع املح َّددة يف العقد ،ح�سبت �إحدى
ِّ
املحاكم تعوي�ض ًا وفق ًا للمادة  75على �أ�سا�س الب�ضائع التي �أعيد بيعها
وتعوي�ض ًا وفق ًا للمادة  76على �أ�سا�س الب�ضائع التي مل ُتبع )5(.وح�سبت
حمكمة �أخرى التعوي�ض وفق ًا للمادة  76ولي�س وفق ًا للمادة  75حيث قام
مت�ضرر ب�إعادة بيع الب�ضائع �إىل طرف ثالث ب�سعر �أدنى كثري ًا من
بائع
ِّ
()6
ال�سعر املح َّدد يف العقد ومن ال�سعر يف ال�سوق .و�إذا مل تكن هناك �صلة
كافية بني العقد و�صفقة ال�شراء البديلة املزعومة ،جاز للم�شرتي �أن
()7
يطالب بالتعوي�ض على �أ�سا�س املادة .76
وتن�ص العبارة الأخرية من اجلملة الأوىل من املادة  )1( 76على
-3
ُّ
املت�ضرر �أن يح�صل على تعوي�ض �إ�ضافي مبوجب �صيغة
�أنه يجوز للطرف
ِّ
املت�ضرر
للطرف
يجوز
أنه
�
رئي
وقد
.74
املادة
يف
نة
املبي
ِّ
التعوي�ض العامة َّ
�أن يختار احل�صول على التعوي�ض وفق ًا لأحكام املادة  74حتى عندما

يكون بو�سعه احل�صول على تعوي�ض وفق ًا للمادة  )8(.76و�إذا مل ُت َ
�ستوف
�شروط احل�صول على تعوي�ض وفق ًا للمادة  ،76ميكن مع ذلك احل�صول
على تعوي�ض وفق ًا للمادة  )9(.74وقد منحت �إحدى هيئات التحكيم الربح
ال�ضائع كتعوي�ض ،مبوجب املادة  ،74حيث مل يوجد دليل على �سعر
ال�سوق )10(.وحيث يكون التعوي�ض عن الربح املفقود كافي ًا متام ًا لتعوي�ض
املت�ضرر ،ال يح ُّق لهذا الطرف احل�صول على تعوي�ض �إ�ضافي
الطرف
ِّ
()11
مبوجب املادة .76
 -4ويخ َّف�ض التعوي�ض امل�ستح ُّق عن ال�ضرر مبقت�ضى املادة 76
تن�ص عليه
�إذا ثبت � َّأن الطرف
ِّ
املت�ضرر مل يخ ِّفف هذا ال�ضرر وفق ًا ملا ُّ
املادة  )12(.77ويعادل التخفي�ض القيمة التي كان يتعينَّ �أن تخ َّف�ض بها
اخل�سارة .انظر الفقرتني  10و� 11أدناه.
 -5وعم ًال باملادة  ،6يجوز للبائع وامل�شرتي �أن ي َّتفقا على اخلروج عن
املبينة يف املادة � 76أو تعديل �آثارها .وقد ذكرت �إحدى هيئات
ال�صيغة َّ
التحكيم � َّأن االتفاق الذي ُيربم بعد حدوث املخالفة لت�سوية نزاع يتع َّلق
املت�ضرر يف
حق الطرف
بعدم تنفيذ �أحد الطرفني اللتزاماته يح ُّل َّ
حمل ِّ
ِّ
احل�صول على تعوي�ض مبقت�ضى �أحكام التعوي�ض املن�صو�ص عليها يف
()13
االتفاقية.

�شروط انطباق املادة 76
 -6تنطبق املادة � 76إذا ُف�سخ العقد (انظر الفقرة � 7أدناه) وكان
املت�ضرر
هناك �سعر جار للب�ضائع (انظر الفقرة � ٨أدناه) ومل يكن الطرف
ِّ
()14
قد عقد �صفقة بديلة (انظر الفقرة � 9أدناه).
 -7وال تنطبق املادة � 76إذا مل ُيف�سخ العقد )15(.ومن َّثم ف� َّإن هذه املادة
املت�ضرر قد �أعلن ف�سخ العقد عندما كان
ال تنطبق �إذا مل يكن الطرف
ِّ
املت�ضرر قد �أ�صدر �إعالن ًا نافذ ًا
يح ُّق له ذلك(� )16أو �إذا مل يكن الطرف
ِّ
()17
بالف�سخ الفعلي.
 -٨وال ميـكن تطبيق �صيغة املادة � 76إ َّال �إذا كان هناك �سعر جار.
يتم تقا�ضيه عادة يف ال�سوق للب�ضائع
وال�سعر اجلاري هو ال�سعر الذي ُّ
()18
التي من نف�س النوع ويف الظروف املماثلة .وقد امتنعت �إحدى هيئات
التحكيم عن ا�ستخدام الأ�سعار املن�شورة يف جم َّلة جتارية ل َّأن الأ�سعار
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املذكورة كانت تتع َّلق ب�سوق خمتلفة عن ال�سوق التي كانت �ست�س َّلم فيها
الب�ضائع مبقت�ضى العقد وكان توفيق ذلك ال�سعر غري ممكن )19(.وقبلت
املت�ضرر
ك�سعر جا ٍر ال�سعر الذي تفاو�ض عليـه البائع
هيئة التحكيم نف�سها ٍ
ِّ
()20
فـي عقـد بديل مل ُيربم فـي نهايـة املطـاف .ور�أت هيئة حتكيم �أخرى
املت�ضرر مل يتم َّكن مـن �إثبات ال�سـعر اجلاري للفحم احلجري
� َّأن الطرف
ِّ
معينة ل َّأن متطلبات امل�شرتين
عموم ًا �أو للفحم احلجري الذي من نوعية َّ
متباينة وال توجد بـور�صة �سلع )21(.ور�أت حمكمة �أخرى � َّأن القيمة
"املح َّققة يف املزاد" للب�ضائع التي يحتفظ بها م�شرت مع�سر ميكن �أن تكون
املت�ضرر �إىل احل�صول على تعوي�ض مبوجب
ذات �صلة �إذا �سعى البائع
ِّ
املادة  )22(.76وذكرت �إحدى املحاكم � َّأن الربح الذي �ضاع على البائع ينبغي
املت�ضرر تعوي�ض ًا تبلغ
�أن يح َّدد مبقت�ضى املادة  ،76و� َّأيدت منح البائع
ِّ
ن�سبته  10يف املائة من الثمن املح َّدد يف العقد ل َّأن �سعر ال�سوق لتلك
جممدة) كان �آخذ ًا يف االنخفا�ض وكان
الب�ضائع (حلوم غزالن
َّ
البائع قد ح َّدد هام�ش ربحه بن�سبة  10يف املائة ،وهو �أدنى مع َّدل
ممكن )23(.ورئي �أي�ض ًا �أن ال�سعر اجلاري لأغرا�ض املادة  55ميكن
حتديده با�ستخدام املنهجية الواردة يف الفقرة  55لتحديد الثمن مبوجب
يت�ضمن �صراح ًة �أو �ضمن ًا حتديد ًا للثمن �أو ترتيبات لتحديد
عقد ال(َّ )24
ال�سعر.
 -9وال يجوز احل�صول على تعوي�ض مبوجب املادة � 76إذا ا�شرتي
املت�ضرر ب�ضائع بديلة .وحيث مل ي�سلِّم البائع الب�ضائع ومل ي�شرت
الطرف
ِّ
تقرر � َّأن تعوي�ض امل�شرتي ُيح�سب مبوجب
امل�شرتي (ِّ )25
املت�ضرر ب�ضائع بديلةَّ ،
املادة .76

املت�ضرر الب�ضائع قبل الف�سخ ،يكون الوقت ذو
بيد �أنه �إذا ت�س َّلم الطرف
ِّ
ال�صلة هو هذا التاريخ الأ�سبق )28(.وقد رئي �أنه �إذا كان الإخطار بالف�سخ
غري �ضروري ل َّأن البائع �أعلن "دون لب�س وقطع ًّيا" �أنه لن ين ِّفذ التزاماته،
ف� َّإن وقت الف�سخ لأغرا�ض املادة  76يح َّدد بتاريخ �إعالن امللتزم عزمه على
حتدد ما ي�شكِّل دلي ًال على
عدم التنفيذ )29(.وفيما يتع َّلق بالق�ضايا التي ِّ
ال�سعر اجلاري ،انظر الفقرة � ٨أعاله .وقد ق�ضت �إحدى هيئات التحكيم
بتعوي�ض مببلغ معقول حيث مل ُيثبت الطرفان �سعر ال�سوق )30(.وحيث يكون
أقل من ال�سعر الوارد يف العقد ،ال ي�صاب امل�شرتي
�سعر ال�سوق اجلاري � َّ
()31
ب�أ�ضرار �إذا كانت املطالبة م�ستندة �إىل املادة  .76وا�ستخدمت �إحدى
هيئات التحكيم ال�سعر املن�صو�ص عليه يف العقد ك�أ�سا�س لتحديد ال�سعر
اجلاري حيث مل يكن متاح ًا � ُّأي دليل غريه )32(.ورف�ضت هيئة حتكيم
�أخرى ا�ستخدام الأ�سعار الواردة يف العقود املماثلة التي �أبرمها امل�شرتي،
وا�ستخدمت بد ًال من ذلك ال�سعر الدويل لل�سلعة )33(.وحيث يكون الطرفان
قد و�ضعا يف عقدهما ترتيب ًا حل�ساب ال�سعر اجلاريُ ،يعترب ذلك ال�سعر هو
()34
ال�سعر اجلاري.
 -11وتبينِّ الفقرة ( )2من املادة  76مكان حتديد ال�سعر اجلاري.
طبقت �إحدى هيئات التحكيم هذا احلكم فر�أت � َّأن املكان ذا ال�صلة
وقد َّ
()35
لتحديد ال�سعر اجلاري هو ميناء الت�سليم .ويف �إطار عقد ب�شرط
‘ال�سعر �شام ًال التكلفة وال�شحن والت�أمني’ ،يكون مكان الت�سليم هو ميناء
املغادرة )36(.ويف ق�ضية �أخرى ح َّددت املحكمة مكان الت�سليم ب�أنه ميناء
()37
املق�صد النهائي يف �إطار عقد ب�شرط ‘الكلفة و�أجور ال�شحن’.

ح�ساب التعوي�ض

عبء الإثبات

املت�ضرر �أن يح�صل على الفرق بني ال�سعر املح َّدد يف
 -10يح ُّق للطرف
ِّ
العقد وال�سعر اجلاري يف الوقت واملكان املح َّددين مبقت�ضى املادة .76
()27
والوقت الذي ُيح َّدد فيه ال�سعر اجلاري هو تاريخ الف�سخ النافذ للعقد؛
()26

يتحمل عبء �إثبات عنا�صر
 -12رغم � َّأن املادة  76ال تذكر الطرف الذي َّ
حملت القرارات هذا العبء للطرف الذي يطالب
ذلك احلكم،
( )38فقد َّ
بالتعوي�ض.

احلوا�شي
()1
املت�ضرر ،على التوايل ،على تعوي�ض على النحو املن�صو�ص عليه يف املادتني
املت�ضرر والبائع
تن�ص املادتان ( )1( 45ب) و( )1( 61ب) على �أنه يجوز �أن يح�صل امل�شرتي
ِّ
ِّ
ُّ
 74و� 75إذا تخ َّلف الطرف الآخر عن التنفيذ الذي ي�شرتطه العقد �أو االتفاقية.
()2هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٥٠٢يونيلك�س (�إ�شارة �إىل كل من املادة  76من االتفاقية
واملادة  6-4-7من قواعد اليونيدروا للعقود التجارية الدولية)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ،أيلول�/سبتمرب ( ٢٠٠٤ق�ضية
ب�ش�أن منتجات فوالذ) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()3ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦ت�ست�صوب االتفاقية ح�ساب التعوي�ض
الن�ص الكامل للقرار).
بطريقة ملمو�سة) (انظر َّ
()4انظر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٥٧٤يونيلك�س (ال ميكن احل�صول على تعوي�ض مبوجب املادة  ،76ل َّأن
املت�ضرر �أبرم �صفقات بديلة ،رغم �أنه فعل ذلك قبل �أن يف�سخ العقد ولذلك مل يكن بالو�سع ا�ستخدام ال�صفقات البديلة لقيا�س التعوي�ض مبوجب املادة  .)75انظر �أي�ض ًا
الطرف
ِّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٩ال ُيح�سب التعوي�ض مبوجب املادة  76ل َّأن التعوي�ض ال ميكن �أن ُيح�سب
بالرجوع �إىل �صفقات فعلية)؛ � ،Tallinna Ringkonnakohusإ�ستونيا� ١٩ ،شباط/فرباير  ،)Novia Handelsgesellschaft mbH v. AS Maseko( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل ُتربم �صفقة بديلة لبيع معجون الطماطم الذي رف�ض امل�شرتي طلبه)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا،
 2٤كانون الثاين/يناير ( 2002ق�ضية ب�ش�أن ماكينة حفر) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أعاد امل�شرتي بيع املاكينة بنف�س ال�سعر
الذي ح�صل به عليها وطالب بالربح ال�ضائع).
()5
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا هيئة التحكيم
ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤انظر َّ
املت�ضرر الذي مل يتم َّكن من �إثبات �سعر ال�سوق �أن يح�صل على
التابعة لغرفة التجارة الدولية ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٧٤٠يونيلك�س (ال يح ُّق امل�شرتي
ِّ
تعوي�ض مبوجب املادة  ،76وال يح ُّق له احل�صول على تعوي�ض مبوجب املادة � 75إ َّال من حيث �إنه عقد �صفقات �شراء بديلة)؛ لكن قارن جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل
املت�ضرر الذي
ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :امل�شرتي
ِّ
عقد �صفقات �شراء عن جزء فقط من الكمية املح َّددة يف العقد َّمت رغم ذلك منحه تعوي�ض ًا مبوجب املادة  75عن الكمية الواردة يف العقد م�ضروبة بالفرق بني �سعر الوحدة الوارد
يف العقد و�سعر الوحدة الوارد يف ال�صفقة البديلة).
()٦ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٢
.
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()7جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١١ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٠ق�ضية ب�ش�أن معدن ال�سليكون) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨١جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٥ ،كانون الأول/
دي�سمرب ( ١٩٩٨ق�ضية ب�ش�أن حديد زهر قاعدي)] ( َّمتت امل�شرتيات البديلة املزعومة قبل ف�سخ العقد).
املت�ضرر �أن يطالب بالتعوي�ض مبوجب املادة  74ما مل يكن الطرف يعقد ب�صفة
()٨ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٠يجوز للطرف
ِّ
منتظمة �صفقات مماثلة وقد ح َّدد واحدة منها باعتبارها �صفقة بديلة باملعنى املق�صود يف املادة )75؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٠هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد
حتدد التعوي�ض باعتباره الفرق بني ال�سعر
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم ( ])١٩٩٤/١٥٥ت�شري �إىل املادة  74ولكن ِّ
الوارد يف العقد وال�سعر امل�ستخدم يف �صفقة بديلة).
()9جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن �أنظمة �إنتاج �أقرا�ص م�ضغوطة من نوع CD-R
ونوع  ،)DVD-Rترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال يوجد دليل لإثبات �سعر ال�سوق ،ولكن يوجد دليل على الربح ال�ضائع)؛ حمكمة
منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٠ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن �أحذية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل ُيتح امل�شرتي للبائع
مدة �إ�ضافية ( )Nachfristحيث ت� َّأخر البائع يف الت�سليم ،ولذلك مل يكن يح ُّق له ف�سخ العقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٦جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
ف�سخ العقد ومل ُتعقد �صفقة بديلة).
ؤك�سد)] (مل ُي َ
جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٧ق�ضية ب�ش�أن �ألومنيوم م� َ
()10جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( 2007ق�ضية ب�ش�أن �أنظمة �إنتاج �أقرا�ص م�ضغوطة من نوع
 CD-Rونوع  ،)DVD-Rترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ال يوجد دليل لإثبات �سعر ال�سوق ،ولكن يوجد دليل على الربح ال�ضائع).
()11هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٥ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٧/١٦٠ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()12حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن ماكينة حفر) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduا َّدعى البائع � َّأن امل�شرتي باع ب�سعر ال�سوق ،ولكن مل ُيثبت هذا اال ِّدعاء).
()13جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٣قرار التحكيم رقم  ،)٧٥يونيلك�س ،ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
(� ،Tallinna Ringkonnakohus)14إ�ستونيا� ١٩ ،شباط/فرباير  ،)Novia Handelsgesellschaft mbH v. AS Maseko( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٧ق�ضية ب�ش�أن برتقال
مع َّلب) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أبرم امل�شرتي �صفقتي �شراء بديلتني).
()15ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٤هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٠قرار التحكيم
رقم ( ])١٩٩٩/٥٤املادة  76ال تنطبق حيث مل ُيف�سخ العقد)؛ � ،Tallinna Ringkonnakohusإ�ستونيا� ١٩ ،شباط/فرباير (Novia Handelsgesellschaft mbH v. AS 200٤
) ،Masekoترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :رف�ض امل�شرتي تقدمي طلبات ل�شراء معجون الطماطم ،وف�سخ البائع العقد)؛ حمكمة
منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٠ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن �أحذية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مل يتح امل�شرتي للبائع
مدة �إ�ضافية ( )Nachfristحيث ت� َّأخر البائع يف الت�سليم).
()١٦
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦ال يوجد ف�سخ) (انظر َّ
()١٧
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٨املحكمة العليا ،النم�سا� ١٢ ،شباط/فرباير �( ]١٩٩٨إعالن الف�سخ مفرط التبكري) (انظر َّ
()1٨ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨الدليل مل ُيثبت ال�سعر اجلاري) .لكن انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
يف براون�شفايغ� ،أملانيا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٩يونيلك�س (احل�ساب بالرجوع لي�س �إىل �سعر ال�سوق بل �إىل هام�ش ربح البائع ،الذي كان �أقل مع َّدل ممكن).
()19جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٨ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduالدليل مل ي�ضع يف االعتبار �شروط الت�سليم الواردة يف العقد)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 ٢٠كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٣ق�ضية ب�ش�أن �سليكون حديدي) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الت�سليم يف ميناء ال�شحن ،مبوجب
عقد ‘ت�سليم على ظهر ال�سفينة’).
()20جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٠ ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٣ق�ضية ب�شان �سليكون حديدي) ،ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الت�سليم يف ميناء ال�شحن ،مبوجب عقد ‘ت�سليم على ظهر ال�سفينة’).
()21هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٧٤٠يونيلك�س (قيمة الفحم احلجري ذاتية ،لأنها تتو َّقف على احتياجات
يقدم مطالبة مبوجب املادة � ،74أن يح�صل على تعوي�ض مبوجب املادة � 75إ َّال من حيث �إنه عقد �صفقات بديلة).
امل�شرتي و�شروط ال�شحن؛ وال ميكن للطرف
املت�ضرر ،الذي مل ِّ
ِّ
()22
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥ر َّتب للتقييم ُ
مدير �إع�سار) (انظر َّ
()٢٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براون�شفايغ� ،أملانيا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٩يونيلك�س.
()٢٤ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب .]٢٠٠٤
()٢٥ق�ضية كالوت رقم [ ٣٢٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]١٩٩٩
()26حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٤ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ،أيلول/
�سبتمرب ( ٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن منتجات فوالذ) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()27جلنة التحكيم ال�صينية الدولية االقت�صادية والتجارية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ،أيلول�/سبتمرب ( ٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن منتجات فوالذ) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢٠ ،شباط/فرباير ( ١٩٩٤ق�ضية ب�ش�أن مادة
ال�سي�ستاين) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا ٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،١٩٩٥
(ق�ضية ب�ش�أن �ألواح رخام) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()2٨جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٨ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
املت�ضرر).
( www.cisg.law.pace.eduال توا ِفق على التاريخ الذي ادعاه الطرف
ِّ
()29ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٤؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني
ال�شعبية� ١١ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٠ق�ضية ب�ش�أن معدن ال�سيليكون) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي
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والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٠ق�ضية ب�ش�أن �سبيكة �سليكون ومنغنيز) (ق�ضية ب�ش�أن خليط �سيليكون ومنغنيز) ،ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الت�سليم يف ميناء ال�شحن مبوجب عقد ب�شرط ‘الكلفة و�أجور ال�شحن’).
()30ق�ضية كالوت رقم [ ٩٧٦جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٦ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٣ق�ضية ب�ش�أن الألومينا) ،ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()31جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٠ق�ضية ب�ش�أن خليط �سيليكون ومنغنيز) ،ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الت�سليم يف ميناء ال�شحن مبوجب عقد ب�شرط ‘الكلفة و�أجور ال�شحن’).
()32ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠٧جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،حزيران/يونيه ( ١٩٩٩ق�ضية ب�ش�أن زيت النعناع)] (�س َّلم
البائع جزء ًا من الب�ضائع).
()33ق�ضية كالوت رقم [ ٩٨١جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٨ق�ضية ب�ش�أن حديد زهر
قاعدي)] (�صفقة ال�شراء البديلة املزعومة �أُبرمت قبل ف�سخ العقد).
()34هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم ،)١٩٩٤/١٣٣
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
الفلزي) ،ترجمة بالإنكليزية
ال�سيليكون
أن
ش�
ب�
(ق�ضية
٢٠٠٨
الثاين/يناير
كانون
٩
ال�شعبية،
ال�صني
()35جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية
ِّ
متاحة يف الإنرتنت على العنوان . www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢٩ ،أيلول�/سبتمرب
( ٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن م�سحوق بذور ال�سلجم الهندي) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
(� ،Tallinna Ringkonnakohus)36إ�ستونيا� ١٩ ،شباط/فرباير  ،)Novia Handelsgesellschaft mbH v. AS Maseko( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :رف�ض امل�شرتي ا�ستالم معجون الطماطم ح�سب املطلوب مبوجب العقد)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية
ال�صني ال�شعبية� ١ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٠ق�ضية ب�ش�أن خليط �سيليكون ومنغنيز) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الت�سليم يف
ميناء ال�شحن مبوجب عقد ب�شرط ‘الكلفة و�أجور ال�شحن’)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٠ ،كانون الثاين/يناير ١٩٩٣
(ق�ضية ب�ش�أن ال�سيليكون احلديدي) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الت�سليم يف ميناء ال�شحن مبوجب عقد ب�شرط ‘الكلفة
و�أجور ال�شحن’).
()37جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٠ق�ضية ب�ش�أن خليط �سيليكون ومنغنيز) ،ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الت�سليم يف ميناء ال�شحن مبوجب عقد ب�شرط ‘الكلفة و�أجور ال�شحن’).
()3٨
املت�ضرر ال�سعر اجلاري)؛
امل�شرتي
ثبت
ي
(مل
انظر ،على �سبيل املثال ،ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب ُ ]١٩٩٨
ِّ
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٥ ،شباط/فرباير ( ١٩٩٦ق�ضية ب�ش�أن الفول ال�سوداين) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ولكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩٧٦جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٦ ،حزيران/يونيه
( ]٢٠٠٣ق�ضية ب�ش�أن الألومينا) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 77
يتم�سك مبخالفة العقد �أن ي َّتخذ التدابري املعقولة واملالئمة للظروف للتخفيف من
يجب على الطرف الذي َّ
اخل�سارة الناجمة عن املخالفة ،مبا فيها الك�سب الذي فات .و�إذا �أهمل القيام بذلك فللطرف املخلِّ �أن يطالب
بتخفي�ض التعوي�ض بقدر اخل�سارة التي كان ميكن جت ُّنبها.

مقدمة
ِّ
املت�ضرر املطالب بالتعوي�ض �أن
 -1ت�شرتط املادة  77على الطرف
ِّ
ي َّتخذ تدابري معقولة للتخفيف من اخل�سارة؛ ف�إذا مل يقم بذلك ،فللطرف
امل�ستحق باملقدار الذي كان ينبغي
املخالف �أن يطالب بتخفي�ض التعوي�ض
ِّ
املت�ضرر تعوي�ضاً� ،سواء عن
�أن تخ َّفف به اخل�سارة .و�إذا مل يطلب الطرف
ِّ
()1
طريق مطالبة �إيجابية �أو عن طريق املعاو�ضة ،فال تنطبق املادة .77
وقد ر�أت �إحدى املحاكم العليا � َّأن املادتني  77و 80تعبرِّ ان ،لدى قراءتهما
معاً ،عن املبد�أ العام باملعنى الوارد يف املادة  )2( 7ب�أنه يف احلاالت التي
يتحمالن
ي�سهم فيها الطرفان كالهما يف ال�ضرر ،ف� َّإن الطرفني كليهما َّ
اخل�سارة ،ك ٌّل مبا ي َّتفق مع ح�صته .ويف احلاالت التي ي�سمح فيها �سبيل
()2
االنت�صاف ،التعوي�ضات مثالً ،يجب �أن ُتو َّزع اخل�سارة وفق ًا لذلك.

العالقة بالأجزاء الأخرى من االتفاقية
 -2ترد املادة  77يف الفرع الثاين (التعوي�ض) من الف�صل اخلام�س من
اجلزء الثالث ،ومن َّثم ال تنطبق �صراحة على تدابري االنت�صاف الأخرى
غري التعوي�ض املتاح مبقت�ضى االتفاقية .وجتوز املطالبة بتكلفة اتخاذ
خطوات معقولة لتخفيف الأ�ضرار ،وذلك كجزء من مطالبة الطرف
()3
املت�ضرر بالتعوي�ض عن ال�ضرر مبوجب املادة .74
ِّ
 -3ويذكر �أحد القرارات � َّأن قاعدة تخفيف ال�ضرر جترب امل�شرتي
على �شراء ب�ضائع بديلة �إذا كان ذلك ممكن ًا على وجه معقول )4(.ويح ُّق
للم�شرتي عندئذ احل�صول على تعوي�ض ُيح�سب بالرجوع �إىل املادة .75
 -4وميكن �أن ت�شرتط مواد �أخرى من االتفاقية على الطرفني اتخاذ
تن�ص
تدابري حم َّددة حلماية م�صاحلهما من اخل�سارة .فاملواد � 85إىل ُّ ٨٨
مث ًال على �أنه يجب على امل�شرتين والبائعني اتخاذ تدابري معقولة حلفظ
ما يوجد يف حيازتهما من ب�ضائع عقب الف�سخ )5(.وقد �أ�شارت هيئة حتكيم
ت�صرف مبعقولية فيما
�إىل املادة  88عندما ب َّتت فيما �()6إذا كان البائع قد َّ
يت�صل بب�ضائع �سريعة العطب.
 -5ووفق ًا للمادة  ،6يجوز للبائع وامل�شرتي االتفاق على اخلروج عن
ال�صيغة املح َّددة يف املادة � 77أو على تعديلها .وقد خل�ص �أحد القرارات
املت�ضرر �إىل �إنفاذ �شرط جزائي وارد يف العقد
�إىل �أنه �إذا �سعى الطرف
ِّ
املت�ضرر بتخفي�ض اجلزاء بغية التخفيف
الطرف
فال ُت ِلزم املادة  77ذلك
ِّ
()7
من اخل�سارة.
حتدد املادة  77النقطة من الإجراءات القانونية التي يجب
 -6وال ِّ
فيها �أن تنظر املحكمة �أو هيئة التحكيم يف م�س�ألة التخفيف من اخل�سارة.

يتم النظر
وقد خل�ص �أحد القرارات �إىل � َّأن م�س�ألة ما �إذا كان ينبغي �أن َّ
يف التخفيف يف �إجراء قانوين على �أ�سا�س الوقائع �أم يف �إجراء منف�صل
لتحديد التعوي�ض هي م�س�ألة �إجرائية يحكمها القانون الداخلي ال
()8
االتفاقية.

تدابري التخفيف من اخل�سارة
املت�ضرر الذي يطالب بالتعوي�ض �أن يخ ِّفف
 -7يتعينَّ على الطرف
ِّ
يت�صرف بح�سن َّنية
ر�شيد
دائن
خذه
ت
ي
أن
�
ميكن
من اخل�سائر باتخاذ ما
َّ
َّ
()9
من خطوات يف �ضوء الظروف .و�إذا كان العقد قد ُف�سخ بالفعل ف� َّإن
املت�ضرر �إىل الطرف املخالف ب�ش�أن عمل
يوجهه الطرف
الإخطار الذي ِّ
ِّ
()10
مقرتح للتخفيف من اخل�سارة ال ُيلغي الف�سخ الذي َّمت �سابقاً .ويجوز
املت�ضرر من اتخاذ هذه التدابري (انظر
يف بع�ض الظروف �إعفاء الطرف
ِّ
الفقرتني  11و� 14أدناه).
حتدد املادة � 77صراح ًة الوقت الذي يجب �أن ي َّتخذ فيه الطرف
 -8وال ِّ
املت�ضرر
املت�ضرر تدابري التخفيف .وت�شري ع َّدة قرارات �إىل � َّأن الطرف
ِّ
ِّ
لي�س ملزَ م ًا بالقيام بالتخفيف يف الفرتة ال�سابقة لف�سخ العقد (�أي يف
الوقت الذي ال يزال يجوز فيه لكل من الطرفني �أن يطالب الطرف الآخر
املت�ضرر تدابري للتخفيف،
بتنفيذ التزاماته) )11(.بيد �أنه �إذا ا َّتخذ الطرف
ِّ
ف�إنه يجب �أن يفعل ذلك خالل مدة معقولة يف �ضوء الظروف .وقد خل�ص
�أحد القرارات �إىل � َّأن قيام البائع ب�إعادة بيع الب�ضائع �إىل طرف ثالث
()12
ت�صرف معقول يف �سياق �صناعة املو�ضة.
بعد �شهرين من رف�ضها هو ُّ
وخل�ص قرار �آخر �إىل � َّأن قيام امل�شرتي ب�شراء ب�ضائع بديلة بعد �أ�سبوعني
تقريب ًا من �إعالن البائع �أنه لن ين َّفذ التزاماته لي�س تق�صري ًا يف التخفيف
()13
من اخل�سارة رغم � َّأن ال�سعر قد ارتفع ارتفاع ًا حادًّا يف �سوق متقلِّبة.

املت�ضررون
التدابري التي ي َّتخذها امل�شرتون
ِّ
 -9خل�صت القرارات �إىل � َّأن التدابري التالية من جانب امل�شرتين
املت�ضررين تدابري معقولة� :إبرام �صفقات بيع بديلة خالل فرتة معقولة
ِّ
مل
التي
الب�ضائع
عن
لال�ستعا�ضة
معقولة
أ�سعار
وب�
يتم ت�سليمها؛( )14دفع
َّ
مبلغ ملو ِّرد �آخر لتعجيل ت�سليم �أجهزة �ضغط �سبق طلبها وميكن �أن حت َّل
حم َّل �أجهزة ال�ضغط املعيبة؛( )15التعاقد مع طرف ثالث مو ِّرد ب�سبب عدم
()16
املحدد؛
قدرة الطرف املخالف على ت�سليم قوالب �سبك يف الوقت ِّ
التعاقد مع طرف ثالث ملعاجلة ب�ضائع جلدية عندما رف�ض البائع �إعادة
ماكينات الدباغة التي كان قد باعها �إىل امل�شرتي َّثم ا�سرتجعها لإدخال
تعديالت عليها؛( )17موا�صلة طبع قما�ش م�شرتى رغم اكت�شاف م�شكالت
يف القما�ش؛( )18طلب �إذن خا�ص من هيئة حكومية لل�سماح ب�إعادة ت�صدير

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

ب�ضائع ثبتت عدم مطابقتها ،واقرتاح اختبار م�سحوق احلليب املج َّفف
يف منطقة التجارة احلرة قبل اال�سترياد؛( )19ا�ستخدام خمزون الفحم
احلجري االحتياطي للم�شرتي عند ت� ُّأخر البائع يف الت�سليم؛( )20تقدمي
اقرتاح �إىل م�شرت فرعي ب�أن يقبل الب�ضاعة التي ت� َّأخر البائع يف ت�سليمها
مقابل تخفي�ض بن�سبة  10يف املائة من الثمن؛( )21بيع ب�ضاعة �سريعة
العطب رغم � َّأن املواد � 85إىل  ٨٨ال ت�شرتط ذلك؛( )22اتخاذ خطوات
�سيارة م�سروقة؛( )23قبول تخفي�ض
معقولة جلعل �شركة الت�أمني تفرج عن َّ
()24
يف ثمن ال�شراء بد ًال من �إرجاع الب�ضائع؛ طلب �إذن من امل�شرتي لإعادة
()25
بيع الب�ضائع مو�سومة بالعالمة التجارية للم�شرتي ،ومل يمُ نح الإذن؛
تعذر ا�ستخدام املاكينة
تفكيك ماكينة فريدة من نوعها وبيع الأجزاء حيث َّ
()26
�أو بيعها ب�سهولة.
املت�ضرر مل ي َّتخذ ما يلزم للتخفيف من اخل�سارة
 -10ورئي � َّأن امل�شرتي
ِّ
()27
يف الظروف التالية :مل يعقد امل�شرتي �صفقات �شراء بديلة معقولة؛ مل
يقدم م�ستندات ت�ؤ ِّيد دعواه
يفح�ص امل�شرتي الب�ضائع فح�ص ًا �سليم ًا ومل ِّ
بعدم املطابقة؛( )28مل يفح�ص امل�شرتي �شحنات هيدروك�سيد الألومنيوم
قبل خلط ال�شحنات معاً؛( )29مل يوقف امل�شرتي ا�ستخدام �شمع تطعيم
كروم العنب بعد �أن اكت�شف � َّأن فيه عيوباً؛( )30مل يبحث امل�شرتي عن
ب�ضائع بديلة يف �أ�سواق �أخرى غري املنطقة املحلية؛( )31مل يلغ امل�شرتي
عقد البيع املربم بينه وبني امل�شرتي الفرعي �أو يعقد �صفقة �شراء
يقدم امل�شرتي دلي ًال يثبت ال�سعر الذي ح�صل عليه يف بيعه
بديلة؛( )32مل ِّ
يقدم امل�شرتي دلي ًال ب�ش�أن
الب�ضائع غري املطابقة �إىل م�شرت فرعي؛( )33مل ِّ
عينه
ما �إذا كان
بو�سعه �أن ي�شرتي نف�س املنتج من تاجر اجلملة الذي َّ
()34
البائع م� َّؤخراً؛ مل يوقف امل�شرتي جتهيز مالب�س ال�سباحة ملدة ثالثة
�أيام بعد �أن علم بعيب يف �إحدى عمليات ال�صنع؛( )35ا�ست�أجر امل�شرتي
()36
املقرر؛
املتكررة ب� َّأن ال�شحن لن َّ
�سفينة رغم الإخطارات ِّ
يتم يف املوعد َّ
مل يبع امل�شرتي الب�ضائع ب�سبب عيوب التعبئة حتى انق�ضى موعد انتهاء
()37
�صالحيتها.
املت�ضرر با�سرتداد نفقات
 -11ورف�ضت ع َّدة قرارات مطالبة امل�شرتي
ِّ
احلد من خ�سارة امل�شرتي .فرف�ض �أحد
ل َّأن تلك النفقات مل ت�ؤ ِّد �إىل ِّ
القرارات منح امل�شرتي تعوي�ض ًا عن نفقات تعديل �آلة ملواءمتها لتجهيز
�أ�سالك معيبة �س َّلمها اليه البائع ،ل َّأن نفقات التعديل ال تتنا�سب مع ثمن
�شراء الأ�سالك )38(.و ُرف�ضت �أي�ض ًا مطالبة م�شرت با�سرتداد تكاليف
ترجمة دليل يرافق الب�ضائع عندما قام امل�شرتي ب�إعادة بيع الب�ضائع ،لأنه
متعددة اجلن�سيات� ،أن
مل ُيبلِّغ البائع الذي كان من �ش�أنه ،ب�صفته �شركة ِّ
()39
تكون لديه بالفعل �أد َّلة باللغة التي ُترجم اليها الدليل .ورف�ضت قرارات
املت�ضرر با�سرتداد تكلفة �إنفاذ مطالبته باال�ستعانة
قليلة مطالبة الطرف
ِّ
بوكيل حت�صيل �أو حمام )40(.ور�أت �إحدى هيئات التحكيم � َّأن امل�شرتي مل
يخ ِّفف خ�سارته بعدم ف�سخ العقد و�إبرام �صفقات بيع بديلة بعد �أن ا َّت�ضح
()41
� َّأن البائع لن ين ِّفذ العقد.
 -12وذهبت ع َّدة قرارات �إىل �أن عدم قيام امل�شرتي باتخاذ � ِّأي تدبري
ال ميثِّل �إخال ًال مببد�أ التخفيف من اخل�سارة .فوجدت �إحدى املحاكم � َّأن
املت�ضرر ب�شراء ب�ضائع بديلة من مو ِّرد �آخر كان له
عدم قيام امل�شرتي
ِّ
يربره ب�سبب ق�صر مدة الت�سليم املن�صو�ص عليها يف العقد وال�صعوبة
ما ِّ
()42
املزعومة يف العثور على مو ِّرد �آخر .وخل�صت حمكمة �أي�ض ًا �إىل � َّأن
امل�شرتي مل يخ َّل مببد�أ التخفيف من اخل�سارة بعدم �إبالغه البائع ب� َّأن
امل�شرتي الفرعي من امل�شرتي بحاجة �إىل الب�ضائع دون ت�أخري ،لأنه مل
()43
يثبت � َّأن امل�شرتي كان على علم بخطط االنتاج لدى امل�شرتي الفرعي.
ُ
ور�أت �إحدى املحاكم � َّأن رف�ض امل�شرتي قبول الب�ضائع من البائع ب�شروط

357

�أ�سو�أ كثريا مل ي�ؤ ِّد �إىل عدم تخفيف الأ�ضرار )44(.كما مل يتخ َّلف امل�شرتي
عن تخفيف اخل�سارة برف�ضه تزويد زبائنه من خمزوناته اخلا�صة ،ل َّأن
تلك املخزونات كانت
خم�ص�صة لزبائن �آخرين )45(.ور�أت حمكمة �أنه
َّ
حيث كانت اخلطوات التي اقرتحها البائع نظرية وح�سب ،مل يكن ذلك
()46
كافي ًا لإثبات � َّأن امل�شرتي مل يخ ِّفف الأ�ضرار الواقعة عليه.

املت�ضررون
التدابري التي ي َّتخذها البائعون
ِّ
 -13ذهبت القرارات �إىل � َّأن التدابري التالية التي ا َّتخذها البائعون
تكبد نفقات لنقل املاكينات التي مل ُت�س َّلم
ِّ
املت�ضررون هي تدابري معقولةُّ :
()48
وتخزينها واملحافظة عليها؛(� )47إعادة بيع الب�ضائع �إىل طرف ثالث؛
�إعادة بيع الب�ضائع �إىل طرف ثالث خالل فرتة ق�صرية؛(� )49إبرام �صفقة
بيع بديلة بنف�س الثمن الذي ح�صل به على الب�ضائع ،رغم وجود دليل على
()50
� َّأن ال�سعر �أقل من �سعر ال�سوق.
املت�ضرر مل يخ ِّفف اخل�سارة يف الظروف التالية:
 -14ورئي � َّأن البائع
ِّ
()51
�سحب البائع مبلغ ًا من ال�ضمانة قبل ف�سخ العقد؛ �أعاد البائع بيع
الب�ضائع بثمن �أقل من الثمن الذي عر�ضه امل�شرتي املخالف عندما �سعى
الأخري �إىل تعديل العقد دون جناح؛( )52مل يعقد البائع �صفقة بيع بديلة
لأكرث من �ستة �أ�شهر؛( )53مل يعقد البائع �صفقات بديلة لبيع الب�ضائع
ال�سريعة العطب قبل �أن تتلف؛( )54مل ي َّتخذ البائع اخلطوات الإدارية
الالزمة لتفادي الغرامات على �إيرادات العمالت الأجنبية؛( )55رف�ض
املعب�أة تعبئة غري �سليمة ،وهو ما
البائع �أن َّ
تتم �إعادة قيا�س الب�ضائع َّ
كان من �ش�أنه �أن يح َّل امل�شكلة؛( )56ا�شرتى البائع املزيد من املواد اخلام
()57
للإنتاج رغم علمه ب� َّأن امل�شرتي لن ين ِّفذ العقد؛
ت�سبب البائع يف
َّ
حاالت ت�أخري يف التخلُّ�ص من الب�ضاعة )58(.وحيث خالف �أحد امل�شرتين
العقد برف�ضه ا�ستالم الب�ضائع� ،أرج�أت املحكمة اتخاذ قرار ب�ش�أن قيمة
التعوي�ض ،بانتظار تل ِّقي ر�أي من خبري ،حيث كان من املمكن تخفيف
مطالبة البائع بالتعوي�ض عن الأرباح ال�ضائعة وعن تكاليف املواد اخلام
امل�ستعملة لإنتاج الب�ضائع لو كان البائع قد ا�ستطاع �أن يعيد بيع الب�ضائع
�أو �أن يعيد ا�ستعمالها �أو لو � َّأن اال�ستثمارات التي قام بها البائع لإنتاج
()59
الب�ضائع َّمت تقييمها �أو �إهالكها بطريقة خمتلفة.
املت�ضرر من اتخاذ تدابري للتخفيف من اخل�سارة يف
 -15و�أُعفي البائع
ِّ
الظروف التالية :مل يقم البائع ب�إعادة بيع الب�ضائع خالل الفرتة التي كان
يح ُّق فيها للطرف املخالف �أن يطلب تنفيذ العقد ،ولكنه �أُعفي على �أ�سا�س
املتعذر على
� َّأن �إعادة البيع خالل تلك املدة كان من �ش�أنها �أن جتعل من َّ
البائع تنفيذ العقد؛( )60مل يقم البائع ب�إعادة بيع اجلوارب التي َّمت �صنعها
()61
املعينة.
وفق ًا ملوا�صفات امل�شرتي َّ
املت�ضرر ال ينبغي تخفي�ضه
 -16وذكرت حمكمة � َّأن تعوي�ض البائع
ِّ
مبقت�ضى املادة  77مبقدار الثمن الذي يح�صل عليه من �إعادة بيع
الب�ضائع حيث تكون لدى البائع القدرة وال�سوق الالزمني لإجراء عمليات
متعددة .واعتمدت املحكمة يف ر�أيها على � َّأن معاملة عملية �إعادة البيع
بيع ِّ
على �أنها �صفقة بديلة مبقت�ضى املادة  75تعني � َّأن البائع �سيخ�سر الربح
()62
الناجت من �صفقة بيع كان �سيعقدها حتى لو مل يخالف امل�شرتي العقد.

تكلفة التدابري املعقولة
املت�ضرر �أن يطالب بتكلفة اتخاذ التدابري املعقولة
 -17يجوز للطرف
ِّ
لتخفيف الأ�ضرار ،كجزء من مطالبته بالتعوي�ض مبوجب املادة  .74وقد
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

منحت �إحدى املحاكم تكلفة تفكيك ماكينة (لبيع �أجزائها) كتعوي�ض
()63
للم�شرتي.

تخفي�ض التعوي�ض
 -18يجوز للطرف املخالف �أن يطالب بتخفي�ض يف التعوي�ض املمنوح
املت�ضرر بالقيمة التي كان من �ش�أن تدابري التخفيف من ال�ضرر
للطرف
ِّ
املت�ضرر .ويف
املعقولة �أن تخ ِّفف بها من اخل�سارة التي ت�صيب الطرف
ِّ
�إحدى الق�ضايا خ َّف�ضت املحكمة التعوي�ض مبقدار التكاليف الإ�ضافية
املتكبدة ب�سبب انتظار البائع لأكرث من �ستة �أ�شهر لإبرام �صفقة بيع
َّ
بديلة )64(.ويف ق�ضية �أخرى خ َّف�ضت هيئة التحكيم املطالبة بالربح ال�ضائع
بقيمة َّمت ح�سابها بالرجوع �إىل ال�صفقات البديلة املمكنة )65(.وخ َّف�ضت
�إحدى هيئات التحكيم املطالبة بالتعوي�ض �إىل تكلفة اخلطوات التي كان
ميكن اتخاذها لتخفيف الأ�ضرار )66(.وح�سبت ع َّدة قرارات التخفي�ض دون
�إ�شارة حم َّددة �إىل اخل�سارة التي كان ميكن جت ُّنبها .فذهب �أحد القرارات
املت�ضرر الذي تخ َّلف عن تخفيف الأ�ضرار ال ينبغي �أن
�إىل � َّأن امل�شرتي
ِّ
ي�ستحق �سوى  50يف املائة من الفرق بني ال�سعر الوارد يف العقد وال�سعر
َّ
()67
الذي ح�صل عليه عندما �أعاد بيع الب�ضائع غري املطابقة لزبائنه.
وق�سمت �إحدى هيئات التحكيم اخل�سارة الناجمة عن تخلُّف امل�شرتي عن
َّ
املت�ضرر والبائع املخالف الذي يطالب بدفع
تخفيف الأ�ضرار بني امل�شرتي
ِّ
ثمن الت�سليم اجلزئي )68(.وخ َّف�ضت �إحدى هيئات التحكيم املطالبة بالربح
ال�ضائع بن�سبة  25يف املائة ب�سبب تخلُّف امل�شرتي عن اتخاذ خطوات
()69
معقولة.

الإخطار بتدابري التخفيف
املت�ضرر �أن يخطر
 -19ال ت�شرتط املادة � 77صراحة على الطرف
ِّ
الطرف الآخر بالتدابري املقرتحة للتخفيف من اخل�سائر .بيد � َّأن �أحد
القرارات رف�ض تعوي�ض امل�شرتي عن تكاليف ترجمة دليل حيث مل يبلِّغ

			

امل�شرتي البائع ب�أنه كان يعتزم اتخاذ هذه اخلطوة ،على �أ�سا�س �أنه لو كان
وجه ذلك الإخطار لكان بو�سع البائع �أن يز ِّوده بالرتجمات
امل�شرتي قد َّ
()70
املوجودة لديه.

الدفوع؛ عبء الإثبات
تن�ص اجلملة الثانية من املادة  77على � َّأن للطرف املُخلِّ �أن يطالب
ُّ -20
بتخفي�ض التعوي�ض لعدم قيام الطرف الآخر بالتخفيف من اخل�سارة .فقد
ر�أت �إحدى املحاكم � َّأن تلك اجلملة قد �ألقت ،من خالل اال�شرتاط على
الطرف املخالف ب�أن "يطالب" بتخفي�ض التعوي�ضات ،عب الإثبات على
املتقدم باملطالبة ولي�س الطرف
عاتق الطرف املخالف ،باعتباره الطرف ِّ
املت�ضرر يف احل�صول على التعوي�ض
حق الطرف
ِ
املنكر لها؛ وعليه ،ف� َّإن َّ
ِّ
لي�س م�شروط ًا بتخفيفه للخ�سائر ،كما � َّأن ذلك الطرف غري ملزَ م بالدفع
ب� َّأن ذلك التخفيف َّمت على النحو ال�سليم �أو ب�إثبات ذلك )71(.والقرارات
يتحمل عبء الدفع بعدم التخفيف من
منق�سمة ب�ش�أن الطرف الذي َّ
اخل�سارة .فقد �أو�ضحت هيئة حتكيم �أنها ينبغي �أن تبحث ،بحكم عملها،
املت�ضرر قد امتثل ملبد�أ التخفيف ،ولكن يقع على
ما �إذا كان الطرف
ِّ
عاتق الطرف املخالف عبء �إثبات عدم االمتثال )72(.ومن ناحية �أخرى،
يتم تعديل التعوي�ض �إذا �أخفق الطرف املخالف
ذكر قرار حمكمة �أنه لن َّ
يف بيان التدابري التي كان ينبغي للطرف الآخر اتخاذها للتخفيف من
اخل�سارة )73(.بيد � َّأن قرار ًا �آخر ا�شرتط على الطرف
املت�ضرر �أن يبينِّ
ِّ
العرو�ض التي التم�سها لعقد �صفقات بديلة قبل حتميل الطرف املخالف
()74
عبء �إثبات اخل�سارة الناجمة عن عدم اتخاذ تدابري التخفيف.
املت�ضرر �أن يثبت �أنه ا َّتخذ
وا�شرتطت �إحدى هيئات التحكيم على الطرف
ِّ
()75
تدابري معقولة للتخفيف من اخل�سارة.
يتحمل عبء الإثبات النهائي
 -21ودائم ًا ما تعمد القرارات املتعلِّقة مبن َّ
للتخلُّف عن تخفيف الأ�ضرار �إىل حتميل الطرف املخالف عبء �إثبات هذا
()76
التخلُّف وكذلك مقدار اخل�سارة الناجتة.

احلوا�شي
()1
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٤املحكمة العليا ،النم�سا� ٩ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٠انظر َّ

()2املحكمة االحتادية �أملانيا� 26 ،أيلول�/سبتمرب .CISG-online No. 2348 = 231 ،2012 ،Internationales Handelsrecht ،2012
()3ق�ضية كالوت رقم [ 886املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن ماكينة لت�سوية الغزل)Schweizerische Zeitschrift ،
 .104 ،2003 ،für internationales und europäisches Rechtترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()4املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ٢٠٠٩ق�ضية ب�ش�أن �ساعات يد) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان.www.cisg.law.pace.edu :
()5جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٦ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
ُ ( www.cisg.law.pace.eduق ِّ�سمت تكلفة ال�شحن لإعادة الب�ضائع بني امل�شرتي الذي تخ َّلف عن �إعادة الب�ضائع بطريقة معقولة والبائع الذي مل يتعاون على الإعادة).
()6هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٠ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٠قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٩/٣٤٠ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()7حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س (�صحة ال�شرط اجلزائي حت َّدد وفق ًا للقانون الوطني)؛ حمكمة اال�ستئناف ،هل�سنكي ،فنلندا� ٣١ ،أيار/مايو
 ،)Crudex Chemicals Oy v. Landmark Chemicals S.A.( ٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()8ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٩تط ّبق القانون الأملاين).
()9
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
()10حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٤يونيلك�س.
املتعذر عليه تنفيذ
()11ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براون�شفايغ� ،أملانيا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر �( ]١٩٩٩إلزام البائع ب�أن يعيد البيع �سيجعل من َّ
العقد الأ�صلي خالل الفرتة التي يح ُّق فيها للطرف املخالف �أن يطالب بالتنفيذ)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/
يناير ]١٩٩٤؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٨ ،آب�/أغ�سط�س ( ١٩٩٧ق�ضية ب�ش�أن فيتامني جيم) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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()12ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤ترى �أنه يف� آب�/أغ�سط�س �أكمل معظم جتار التجزئة يف
ال�سوق الإيطالية اقتناء خمزونهم للمو�سم املرتقب ولي�س لديهم �سبب ل�شراء املزيد من الب�ضائع للمو�سم ال�شتوي).
()13
حد بعيد).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير ُ ( ]١٩٩٧و�صفت ال�صفقات ب�أنها ت َّت�سم بطابع امل�ضاربة �إىل ٍّ
()14
عباد ال�شم�س) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
 ،Efetio Lamiasاليونان ،٢٠٠٦ ،رقم امللف ( ٢٠٠٦/٦٣ق�ضية ب�ش�أن بذور َّ
عباد ال�شم�س �ضروري يف �أعمال �إنتاج الزيت التي يقوم بها البائع)؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٠ ،أيار/مايو (N.V. Maes Roger ٢٠٠٤
(�إبرام �صفقة بيع بديلة لبذور َّ
) ،v. N.V. Kapa Reynoldsترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٨١جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل
ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٨ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٧ق�ضية ب�ش�أن فيتامني جيم) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة
التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٦ق�ضية ب�ش�أن مادة الأوك�سي ترتا�سيكلني) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()15ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول�/سبتمرب � ،]١٩٩٤أكدتها جزئيا ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة
اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب � ٣ ،١٩٩٣آذار/مار�س .]١٩٩٥
()16حمكمة اال�ستئناف يف �أونتاريو ،كندا ٢٦ ،كانون الثاين/يناير  ،)Nova Tool & Mold Inc. v. London Industries Inc.( 2000متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()17ق�ضية كالوت رقم [ ٣١١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
()18حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الرابعة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،حزيران/يونيه (Schmitz-Werke v. Rockland، 2002 US App. LEXIS ٢٠٠٢
حث البائع له على ذلك ومن
بناء على ِّ
) ،12336, 2002 WL 1357095متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :وا�صل امل�شرتي حماولة الطبع على القما�ش ً
�أجل التخفيف من الأ�ضرار؛ مل ت�شر �إىل املادة .)77
()19حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  )Malaysia Dairy Industries v. Dairex Holland( ١٩٩٨يونيلك�س.
(يتحمل البائع تبعة كون خمزونات امل�شرتي االحتياطية
()20هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٧٤٠يونيلك�س
َّ
غري كافية على �ضوء عدم موثوقية الإمدادات).
()21هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  )٨٧٨٦يونيلك�س.
()22
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧١٩٧انظر َّ
()23
�سيارة م�سروقة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
ق�ضية كالوت رقم [ 1235حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن َّ
على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()24حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن قم�صان تي�-شريت) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()25هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٤قرار التحكيم رقم  ،)٢٠٠٢/١٠٧ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()26ق�ضية كالوت رقم [ 886املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن ماكينة لت�سوية الغزل)Schweizerische Zeitschrift ،
 .104 ،2003 ،für internationales und europäisches Rechtترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ف َّكك امل�شرتي ماكينة الت�سوية
امل�صنوعة وفق ًا ملوا�صفاته لكي يبيع �أجزاءها).
()27هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري يف �أوكرانيا� ،أوكرانيا( ٢٠٠٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٤٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٠ ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٨ق�ضية ب�ش�أن خيوط
بولي�سرت) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()28ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٤هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٤قرار
التحكيم رقم .])١٩٩٩/٥٤
()29ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س .]١٩٩٧
()30ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س .]١٩٩٩
()31ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٨
()32ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٦هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٦ ،حزيران/يونيه ( ٢٠٠٠قرار التحكيم
رقم .])١٩٩٨/٤٠٦
()33ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم .])٧٣٣١
( ،Helsingin hoviokeus)34فنلندا ٢٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()35ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٩حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� ٢٧ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن �أكواب حماالت ال�صدر) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()36هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٧ ،متوز/يوليه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٦/٣٠٢ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()37
التوجه)،
حلنة التحكيم ال�صينية الدولية االقت�صادية والتجارية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٨ ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٧ق�ضية ب�ش�أن �أغ�شية بويل بروبيلني ثنائية حمور ُّ
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()38ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٧
()39
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٣املحكمة املحلية يف دارم�شتات� ،أملانيا� ٩ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٠انظر َّ
املت�ضرر وكالة
()40ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٦حمكمة منطقة برلني-تريغارتن� ،أملانيا� ١٣ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٧ترف�ض ال�سماح باحل�صول على تعوي�ض حيث ا�ستخدم الطرف
ِّ
املت�ضرر و�إنفاذ هذا احلكم يف الوالية الق�ضائية
حت�صيل ديون يف الوالية الق�ضائية التي يتبع لها الطرف املخالف بد ًال من رفع دعوى يف الوالية الق�ضائية التي يتبع لها الطرف
ِّ
املت�ضرر حمامي حت�صيل
الطرف
أجر
�
ا�ست
حيث
التعوي�ض
التي يتبع لها الطرف املخالف)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٠حمكمة منطقة �آل�سفلد� ،أملانيا� ١٥ ،أيار/مايو( ]١٩٩٥ترف�ض
ِّ
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املت�ضرر بد ًال من ا�ستئجاره يف الوالية الق�ضائية التي يتبع لها الطرف املخالف)؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا� ٢٥ ،آب�/أغ�سط�س
يف الوالية الق�ضائية التي يتبع لها الطرف
ِّ
املت�ضرر نف�سه)؛ حمكمة منطقة
الطرف
لدى
التي
اال�سرتجاع
و�سائل
من
أجنع
�
ا�سرتجاع
و�سائل
الوكيل
لدى
أن
�
ثبت
إذا
�
ال
�
إ
معقوال
يكون
ال
 ،١٩٩٤يونيلك�س (ترى � َّأن ا�ستخدام وكيل
َّ
َّ
ِّ
برلني� ،أملانيا ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg-online.ch :اع ُترب ا�ستخدام وكالة حت�صيل خمالف ًا ملبد�أ تخفيف الأ�ضرار لأنه ميكن
حمام يف تكاليف املحاكمة الواجبة اال�سرتداد من امل�شرتي املخالف).
التنب�ؤ ب� َّأن امل�شرتي �سريف�ض الدفع و�سيتعينَّ �إدراج النفقات الإ�ضافية الالزمة ال�ستخدام ٍ
ُّ
()41هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،ني�سان�/أبريل ( ٢٠٠٦قرار التحكيم رقم  ،)٢٠٠٥/١٠٥ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()42ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦ال توجد "خمالفة وا�ضحة" ملبد�أ تخفيف
الن�ص الكامل للقرار).
ال�ضرر) (انظر َّ
()43املحكمة اجلزئية يف ميونيخ� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()44حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ١ ،آذار/مار�س  ،)Skoda Kovarny v. B. van Dijk Jr. Staalhandelmaatschappij B.V.( ٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٦ق�ضية ب�ش�أن
مادة الأوك�سي تيرتا�سيكلني) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()45حمكمة �آرنهيم ،هولندا� ١ ،آذار/مار�س  ،)Skoda Kovarny v. B. van Dijk Jr. Staalhandelmaatschappij B.V.( ٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()46
امل�شعع الذي رمبا
الن�ص الكامل للقرار)؛ (�أتلف امل�شرتي اللحم َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
كان من ال�صعب �إعادة بيعه يف ال�سوق املحلية ،بد ًال من �إعادة و�سمه وحماولة �إعادة بيعه).
()47ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠١هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧٥٨٥يلزم تخفيف الأ�ضرار ب�سبب حجم املاكينات وموا�صفاتها)
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر َّ
()48ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة
مربرة وح�سب بل رمبا تكون �إلزامية مبوجب املادة )77؛ ق�ضية
االقت�صاد التجاري االحتادية ،فيينا  -النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه �( ]١٩٩٤إعادة البيع من جانب البائع لي�ست َّ
كالوت رقم [ ٢٢٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٢؛ حمكمة دعاوى �إيران-الواليات املتحدة ٢٨ ،متوز/يوليه .Watkins-Johnson Co( ١٩٨٩
يتم ت�سليمها لكي يخ ِّفف الأ�ضرار ي َّت�سق مع القانون الدويل للعقود التجارية املعرتف به).
�ضد جمهورية �إيران الإ�سالمية) ،يونيلك�س (ح ُّق البائع يف بيع املعدات التي مل َّ
()49حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب (Treibacher Industrie, A.G. v. Allegheny ٢٠٠٦
) ،Technologies, Inc.), 464 F.3d 1235 (11th Cir. 2006متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
جمهورية ال�صني ال�شعبية ٦ ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٩ق�ضية ب�ش�أن �صوف خام ا�سرتايل) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()50حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن ماكينة حفر) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
املت�ضرر �سحب من ال�ضمانة بعد املخالفة دون �أن ي َّتخذ �إجراءات
()51ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٥البائع
ِّ
للتخفيف من الأ�ضرار).
()52كالوت رقم [ ٣٩٥املحكمة العليا� ،إ�سبانيا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٠؛ حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا  ٢٢كانون الثاين/يناير (N.V. Secremo v. 2007
ال�سيارات فور ًا تقريب ًا �إىل طرف ثالث)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي
) ،Helmut Papstترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :بيعت َّ
والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٦ق�ضية ب�ش�أن مادة املويل �أوك�سيد) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduتخ َّلف البائع عن عقد �صفقات بيع بديلة خالل ثالثة ا�شهر كان من �شانها �أن تكون فرتة معقولة).
()53حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe ٢٠٠٦
) ،v. NV Fepco Internationalترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()54هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٠ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٠قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٩/٣٤٠ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()55ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٨٢هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري يف �أوكرانيا� ،أوكرانيا ٢٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن ورق
مراحي�ض) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري يف �أوكرانيا� ،أوكرانيا،
�سيارات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
 ١٢كانون الثاين/يناير �( ٢٠٠٤إطارات َّ
()56ق�ضية كالوت رقم [ ٩٧٧جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٩ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٣ق�ضية ب�ش�أن مادة حم�ض
الترييفثاليك) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()57ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦١جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢٩ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٧ق�ضية ب�ش�أن �أك�سيد الألومنيوم)،
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()58جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٥ ،شباط/فرباير ( ١٩٩٦ق�ضية ب�ش�أن �سبائك �أنتيمون) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()59ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٠حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا ١٢ ،حزيران/يونيه .]٢٠٠١
()60ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براون�شفايغ� ،أملانيا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .]١٩٩٩
()61جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،بعد عام  ،1989ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()62
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٧املحكمة العليا ،النم�سا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٠انظر َّ
()63ق�ضية كالوت رقم [ 886املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن ماكينة ت�سوية غزل)Schweizerische Zeitschrift ،
 .104 ،2003 ،für internationales und europäisches Rechtترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()64حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe ٢٠٠٦
) ،v. NV Fepco Internationalترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
.

.
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()65هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل التجاري يف �أوكرانيا� ،أوكرانيا( ٢٠٠٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٤٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان . www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،حزيران/يونيه ( ١٩٩٩ق�ضية ب�ش�أن نوى الفول
ال�سوداين) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانَّ ( www.cisg.law.pace.edu :مت تخفي�ض التعوي�ض بالرجوع �إىل ال�سعر ال�سائد يف ال�سوق حيث كانت هناك �صفقة
بيع بديلة ب�سعر �أقل)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٦ق�ضية ب�ش�أن مادة املويل �أك�سيد)،
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانَّ ( www.cisg.law.pace.edu :مت تخفي�ض التعوي�ض بالرجوع �إىل �سعر ال�سوق ال�سائد يف غ�ضون فرتة ثالثة �أ�شهر من خمالفة
العقد).
()66
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٧٧جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٩ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٣ق�ضية ب�ش�أن مادة حم�ض
الترييفثاليك) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :رف�ض امل�شرتي �أن يعاد قيا�س الب�ضائع حيث كانت هناك تعبئة خاطئة وحيث كان
حتل امل�شكلة).
من �ش�أن �إعادة القيا�س �أن َّ
()67ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧٤هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٠قرار التحكيم
رقم .])١٩٩٩/٥٤
()68ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦٥هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة الهنغارية ،هنغاريا� ٢٥ ،أيار/مايو .]١٩٩٩
()69هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،ني�سان�/أبريل ( ٢٠٠٦قرار التحكيم رقم  ،)٢٠٠٥/١٠٥ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()70ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٣حمكمة منطقة دارم�شتات� ،أملانيا� ٩ ،أيار/مايو .]٢٠٠٠
()71ق�ضية كالوت رقم [ 1132املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا (املحكمة الكلية)� ،سجل منطقة فيكتوريا� ،أ�سرتاليا 20 ،ني�سان�/أبريل (Castel Electronics Pty Ltd v. ]2011
 Toshiba Singapore Pte Ltd), [2011] FCAFC 55يف الفقرات [� ]322إىل [.]328
()72هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،حزيران/يونيه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩١٨٧يونيلك�س.
()73املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،)FCF S.A. v. Adriafil Commerciale S.r.l.( ٢٠٠٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.bger.ch/fr/ :ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا حمكمة الواليات املتحدة (الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب
 ،)Treibacher Industrie, A.G. v. Allegheny Technologies, Inc.), 464 F.3d 1235 (11th Cir, 2006( ٢٠٠٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٧ ،حزيران/يونيه ( ٢٠٠٤قرار التحكيم رقم �( ٢٠٠٣/١٨٦صفقة مقاي�ضة)،
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 886املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب
( ]٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن ماكينة ت�سوية غزل) .104 ،2003 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()74ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨رغم � َّأن عبء �إثبات التخلُّف عن تخفيف الأ�ضرار يقع عل عاتق الطرف
الن�ص
املخالف ،مل يكن ذلك معترب ًا يف هذه الق�ضية ،ل َّأن امل�شرتية �أُلزمت ب�أن تذكر عرو�ض ال�صفقات البديلة التي ح�صلت عليها وال�شركات التي ح�صلت عليها منها) (انظر َّ
الكامل للقرار).
()75املرجع نف�سه؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٣ ،ني�سان�/أبريل ( ٢٠٠٦قرار التحكيم رقم ،)٢٠٠٥/١٠٥
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Hovioikeus hovrätt Turku[ 1182فنلندا� ٢٤ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٥ق�ضية
م�شععة) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
ب�ش�أن توابل َّ
()76
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
الت�صرف البديلة املمكنة ،واخل�سارة
العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦على الطرف املخالف �أن ُيثبت كيف خالف الطرف الآخر مبد�أ التخفيف من الأ�ضرار ،وم�سارات
ُّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة الواليات املتحدة
التي كان بالو�سع منعها؛ �أثريت امل�س�ألة عند اال�ستئناف دون �إ�شارة حم َّددة �إىل وقائع كان ميكن �أن تكون ذات �صلة) (انظر َّ
(الدائرة احلادية ع�شرة) ،الواليات املتحدة� ١٢ ،أيلول�/سبتمرب ،)Treibacher Industrie, A.G. v. Allegheny Technologies, Inc.), 464 F.3d 1235 (11th Cir, 2006( ٢٠٠٦
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 886املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٢ق�ضية
ب�ش�أن ماكينة ت�سوية غزل) .104 ،2003 ،Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم ( )8574ق�ضية ب�ش�أن معدن مر َّكز) ،متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
.

.
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الفرع الثالث من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث
الفائدة (املادة )7٨

نظرة فمجملة
تن�ص على
 -1ي�شتمل الفرع الثالث من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث من االتفاقية ،وعنوانه "الفائدة" ،على حكم واحد هو املادة  ،7٨التي ُّ
احل�صول على فائدة على الثمن غري املدفوع (�إذا فات موعد ا�ستحقاقه) وعلى "� ِّأي مبلغ مت� َّأخر" .وعلى الرغم من عنوان هذا الفرع ،فهناك حكم يف
ين�ص �أي�ض ًا على
فرع �آخر من االتفاقية—وهو املادة ( )1( 84التي ترد يف الفرع اخلام�س من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث—"�آثار الف�سخ") ُّ
معينة .وقد ُمنحت الفائدة كتعوي�ض �أي�ض ًا مبقت�ضى املادة  ،74التي هي �أحد �أحكام التعوي�ض الواردة يف الفرع الثاين
احل�صول على فائدة يف حاالت َّ
()1
من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث.
احلوا�شي
()1انظر النبذة ب�ش�أن املادة .74
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املادة 7٨
�إذا مل يدفع �أحد الطرفني الثمن �أو � َّأي مبلغ �آخر مت� ِّأخر عليه ،يح ُّق للطرف الآخر تقا�ضي فوائد عليه،
وذلك مع عدم االخالل بطلب التعوي�ضات امل�ستح َّقة مبوجب املادة .74

مقدمة
ِّ

 -1تتناول املادة  ،7٨التي اعتربت �إحدى املحاكم �أنها ت�شكِّل "ح ًّال
احلق العام �أو اال�ستحقاق العام للح�صول على فائدة على
و�سط ًا"َّ )1(،
()2
"الثمن �أو � ِّأي مبلغ �آخر مت� ِّأخر" .بيد � َّأن هذا احلكم ال ينطبق على احلالة
التي يكون فيها على البائع �أن ير َّد ثمن ال�شراء بعد �أن ُيف�سخ العقد ،وهي
حالة تنطبق عليها املادة  84من االتفاقية باعتبارها احلكم اخلا�ص بها.
احلق يف تقا�ضي فائدة على "الثمن و� ِّأي
 -2و ُتعطي املادة  7٨الطرف َّ
مبلغ �آخر مت� ِّأخر" )3(.ووفق ًا لل�سوابق الق�ضائيةُ ،تعطي ال�صيغة الآنفة
احلق يف احل�صول على فائدة على التعوي�ض )4(.وذكرت
الذكر الطرف َّ
احلق يف احل�صول على
الن�ص امل�شار �إليه ُيعطي �أي�ض ًا َّ
�إحدى املحاكم � َّأن َّ
فائدة على الغرامة التعاقدية التي مل ُتدفع" ،رغم � َّأن هذه الق�ضية تتع َّلق
بدفع الفائدة على الغرامات التعاقدية و� َّأن اتفاقية البيع نف�سها ال حتكم
وتن�ص املادة  78من اتفاقية البيع على
اجلزاءات التعاقدية يف ِّ
حد ذاتهاُّ .
واجب دفع الفائدة فيما يتع َّلق بـ ‘� ِّأي مبلغ �آخر مت� ِّأخر’ ،ولذلك ت�شمل
ين�ص عليها عقد البيع
�أي�ض ًا اجلزاءات التعاقدية
( )5الواجبة التنفيذ التي ُّ
اخلا�ضع التفاقية البيع".

ال�شروط امل�سبقة ال�ستحقاق الفائدة
 -3ال ُي�شرتط ال�ستحقاق الفائدة �سوى(� )6أن يكون املبلغ الذي ُتطلب
الفائدة عليه م�ستح ًّقا( ،)7و�أن يكون املدين مل ميتثل اللتزامه بت�سديد
الثمن � َّإما حتى الوقت املح َّدد يف العقد(� )8أو ،يف حالة عدم حتديده يف
العقد ،فحتى الوقت املح َّدد مبقت�ضى االتفاقية )9(.وذكرت �إحدى املحاكم
� َّأن م�س�ألة ما �إذا كان املبلغ م�ستح ًّقا مرتوكة للقانون الوطني املنطبق ،ل َّأن
()10
االتفاقية ال تتناولها.
 -4ووفق ًا لع َّدة قرارات ،ال يتو َّقف ا�ستحقاق الفائدة مبقت�ضى املادة
 7٨من االتفاقية  -خالف ًا لبع�ض النظم القانونية الوطنية  -على توجيه
�إخطار �أو تذكري ر�سمي �إىل املدين )11(.ونتيجة لذلك ،يبد�أ ا�ستحقاق
الفائدة حاملا يت� َّأخر املدين يف الت�سديد .وقد ذكرت �إحدى املحاكم
� َّأن ا�ستحقاق الفائدة على التعوي�ض يبد�أ من الوقت الذي ي�صبح فيه
ًّ ()12
التعوي�ض م�ستحقا.
 -5بيد � َّأن هيئة حتكيم( )13وحمكمة( )14ذكرتا � َّأن ا�ستحقاق الفائدة
يوجه الدائن �إخطار ًا ر�سم ًّيا �إىل املدين املتخلِّف يطالبه
ال يبد�أ ما مل ِّ
فيه بالدفع.
 -6وال يتو َّقف ا�ستحقاق الفائدة مبقت�ضى املادة  7٨على �إثبات الدائن
تكبد خ�سارة .ومن َّثم ميكن املطالبة بالفائدة م�ستقلة عن ال�ضرر
�أنه َّ

�سببه الت� ُّأخر يف دفع املبلغ )15(.ومن الناحية الأخرى ،ال يخ�ضع
الذي َّ
()16
التزام دفع الفائدة للإعفاء مبوجب املادة  79من االتفاقية .وقد َّبررت
�إحدى املحاكم ذلك بالأ�سباب التالية" :و�إعفاء املدين مبوجب املادة 79
من اتفاقية البيع غري ممكن �أي�ضاً .ف�إعفاء املدين مبوجب املادة  79من
اتفاقية البيع ال ي�ؤ ِّدي �سوى �إىل �سقوط املطالبة بالتعوي�ض ،ولكن يظل
بو�سع الدائن �أن يع ِّول على � ِّأي �سبيل انت�صاف قانوين �آخر .ولي�س �إعفاء
املدين مبوجب املادة  78من اتفاقية البيع تعوي�ضاً ،وهو لذلك م�ستقل عن
يربر ت� ُّأخره يف الدفع وفق ًا للمادة 79
م�س�ألة ما �إذا كان
بو�سع املدين �أن ِّ
()17
من اتفاقية البيع".
 -7وكما ورد يف املادة  ،7٨ف� َّإن ا�ستحقاق الفائدة على املبالغ التي
ت� َّأخر ت�سديدها ال يخ ُّل ب� ِّأي مطالبة من الدائن بالتعوي�ضات امل�ستح َّقة
مبوجب املادة  )18(.74وميكن �أن ت�شمل هذه التعوي�ضات نفقات التمويل
تكبدها ل َّأن الدائن ا�ضطر ،لعدم �إمكان احل�صول على الأموال
التي َّمت ُّ
()19
املت� ِّأخرة� ،إىل �أخذ قر�ض م�صرفي؛ �أو خ�سر �إيرادات كان �سيح�صل
عليها من ا�ستثمار املبلغ املت� ِّأخر )20(.وقد �أ َّدى ذلك ب�إحدى هيئات التحكيم
�إىل القول ب� َّأن الغر�ض من املادة  7٨هو الأخذ بالتمييز بني الفائدة
يالحظ �أنه ،لكي ينجح الطرف يف مطالبته
والتعوي�ض )21(.ويجب �أن َ
بالتعوي�ض عالوة على الفائدة على املبالغ املت� ِّأخرة ،يجب �أن يفي بجميع
()22
يتحمل الدائن� )23(،أي الطرف
املتطلبات َّ
املبينة يف املادة  74ويجب �أن َّ
املت�ضرر ،عبء �إثبات تلك العنا�صر.
ِّ
 -8وال تتناول االتفاقية الفائدة املر َّكبة )24(.وقد جعل ذلك �إحدى
()25
تبت يف مقبولية الفائدة املر َّكبة ا�ستناد ًا �إىل القانون الوطني.
املحاكم ُّ
وذكرت �إحدى املحاكم ،على النقي�ضَّ � ،أن االتفاقية ال ت�سمح بالفائدة
املر َّكبة )26(.وذكرت حمكمة �أخرى �أنه "مبوجب اتفاقية البيع ،ال تمُ نح
الفائدة املركبة تلقائ ًّيا ،ويتعينَّ على امل َّدعي ،وهو يف هذه الق�ضية
ال ل َّأن [البائع]
الـ[بائع]� ،أن ُيثبت �أنه ي�ستح ُّق الفائدة املر َّكبة ،وذلك مث ً
ا�ضطر هو نف�سه �إىل دفع فائدة �إ�ضافية لأنه مل تكن لديه املدفوعات
()27
امل�ستح َّقة".

�سعر الفائدة
تقرر �سوى ا�ستحقاق عام
�  -9
أ�شارت ع َّدة حماكم �إىل � َّأن املادة  7٨ال ِّ
()29
()28
حتدد �سعر الفائدة الواجب تطبيقه ،وهذا هو
للفائدة؛ فهي ال ِّ
ال�سبب يف � َّأن �إحدى املحاكم اعتربت املادة " 7٨ح ًّال و�سط ًا" )30(.ور�أت
بع�ض املحاكم( )31و�إحدى هيئات التحكيم(َّ � )32أن احلل الو�سط ناجم
تعذر التوفيق بينها التي ظهرت �أثناء م�ؤمتر فيينا
عن اخلالفات التي َّ
ن�ص االتفاقية.
على
املوافقة
فيه
الدبلوما�سي الذي َّمتت
ِّ

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

 -10وقد �أ َّدى عدم وجود �صيغة حم َّددة يف املادة  7٨حل�ساب �سعر
الفائدة �إىل اعتبار بع�ض املحاكم � َّأن هذه امل�س�ألة حتكمها االتفاقية ولكن
ال حت�سمها �صراحة )33(.وتعامل حماكم �أخرى هذه امل�س�ألة على �أنها ال
تخ�ضع لأحكام االتفاقية .وقد �أ َّدى هذا االختالف يف تو�صيف هذه امل�س�ألة
�إىل اختالف احللول ب�ش�أن �سعر الفائدة الواجب التطبيق .فامل�سائل التي
تعامل معاملة تختلف
حتكمها االتفاقية دون �أن حت�سمها �صراحة يجب �أن َ
عن معاملة امل�سائل اخلارجة عن نطاق االتفاقية .ووفق ًا للمادة )2( 7
من االتفاقية ،يجب ت�سوية النوع الأول من هذه امل�سائل وفق ًا للمبادئ
يتم الرجوع �إىل �أحكام القانون
العامة التي ت�ستند �إليها االتفاقية؛ وال ُّ
الواجب التطبيق مبقت�ضى قواعد القانون الدويل اخلا�ص �إ َّال يف حالة عدم
وجود هذه املبادئ .وخالف ًا لذلك ،يجب ح ُّل امل�س�ألة اخلارجة عن نطاق
االتفاقية وفق ًا للقانون الواجب التطبيق مبقت�ضى قواعد القانون الدويل
اخلا�ص ،دون اللجوء �إىل "املبادئ العامة" لالتفاقية.
حل مل�س�ألة �سعر الفائدة على
 -11وقد �سعت ع َّدة قرارات �إىل �إيجاد ٍّ
()34
فتذرعت بع�ض
�أ�سا�س املبادئ العامة التي ت�ستند �إليها االتفاقية.
َّ
املحاكم وهيئات التحكيم( )35باملادة  9من االتفاقية فح َّددت �سعر الفائدة
وفق ًا للأعراف التجارية ذات ال�صلة .ووفق ًا لقراري حتكيم" )36(،يح َّدد
�سعر الفائدة املنطبق حتديد ًا م�ستق ًّال ا�ستناد ًا �إىل املبادئ العامة التي
ويحتج هذان القراران ب� َّأن من �ش�أن اللجوء �إىل
ترتكز عليها االتفاقية".
ُّ
القانون الوطني �أن ي�ؤ ِّدي �إىل نتائج مناق�ضة لأهداف االتفاقية .ويف هاتني
الق�ضيتني َّمت حتديد �سعر الفائدة بالرجوع �إىل املبد�أ العام الذي يق�ضي
بالتعوي�ض الكامل؛ و�أ َّدى ذلك �إىل تطبيق قانون الدائن ،حيث � َّإن الدائن
()37
حمل املبالغ املت� ِّأخرة.
هو من يتعينَّ عليه �أن يقرت�ض املال الذي يح ُّل َّ
وذكرت �إحدى هيئات التحكيم �صراحة �أنه" :مبا � َّأن م�س�ألة �سعر الفائدة
ت�سويها فال حاجة �إىل بحث طلب
هي م�س�ألة حتكمها االتفاقية ولكن ال ِّ
[البائع] على �ضوء � ِّأي قانون وطني ،بل ينبغي بحث ما �إذا كان الطلب
خا�ضع ًا لل�ضوابط املن�صو�ص عليها يف املادة  7من اتفاقية البيع .ولذلك
يتعينَّ حتديد �سعر الفائدة املقرتح وفق ًا للمبادئ التي ت�ستند �إليها اتفاقية
البيع ....ومن املبادئ الرئي�سية التفاقية البيع مبد�أ التعوي�ض الكامل .غري
� َّأن مبد�أً �آخر ي�شري �إىل � َّأن التعوي�ض ال ينبغي �أن ي�ضع الدائن يف و�ضع
�أف�ضل من الو�ضع الذي كان �سيكون فيه لو كان العقد قد ُن ِّفذ .والطلب
املق َّدم من [البائع] يتما�شى متام ًا مع املبد�أين املذكورين �أعاله .ومن �أجل
حتديد �سعر الفائدة لليورو ‘يف مكان الإقامة’ (�صربيا) بدقة ،ال ينبغي
الرجوع �إىل القانون ال�صربي ،لأنه ال يحكم ويالئم �سوى �أ�سعار الفائدة
للعملة املحلية (الدينار ال�صربي) و�سي�ؤ ِّدي �إىل دفع تعوي�ض مفرط �إذا َّمت
مقومة باليورو .والأحرى � َّأن الأن�سب هو تطبيق �سعر
تطبيقه على مبالغ َّ
يتم ا�ستخدامه عادة للمدخرات ،مثل الودائع الق�صرية
الفائدة الذي ُّ
الأجل يف م�صارف الرتبة الأوىل يف مكان الدفع (�صربيا) لعملة الدفع،
ل َّأن هذا ميثِّل ال�سعر املدفوع على ا�ستثمار خال ن�سب ًّيا من املخاطرة .وبعد
درا�سة �أرقام �سعر الفائدة وامل� ِّؤ�شرات املتعلِّقة بالودائع الق�صرية الأجل
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باليورو يف �صربيا ،ر�أى املح َّكم الوحيد � َّأن ال�سعر املنا�سب �سيكون  6يف
()38
املائة �سنو ًّيا".
 -12وتكتفي حماكم �أخرى بالرجوع �إىل �سعر "معقول جتار ًّيا" )39(،مثل
�سعر الفائدة املعمول به بني امل�صارف يف لندن (� )40()LIBORأو �سعر
()41
الفائدة على معامالت اليورو فيما بني امل�صارف (.)EURIBOR
وتكتفي حماكم �أخرى بالإ�شارة �إىل قانون �سعر الفائدة لبلد العملة
حتدد �سعر
املعنية )42(.ورغم � َّأن �إحدى املحاكم اعرتفت ب� َّأن االتفاقية ال ِّ
الفائدة ،فقد ذكرت � َّأن "�سعر فائدة �أذون اخلزانة مالئم للتطبيق من بني
()43
حاج بها الطرفان".
الأ�سعار التي َّ
 -13وتعترب معظم املحاكم م�س�ألة �سعر الفائدة خارجة عن نطاق
االتفاقية( )44ومن َّثم تخ�ضع للقانون الوطني عم ًال باملادة  )45(.)2( 7وقد
�سوى معظم املحاكم هذه امل�س�ألة بتطبيق القانون الوطني للبلد املعني،
َّ
()46
الذي يح َّدد با�ستخدام قواعد القانون الدويل اخلا�ص املنطبقة؛
وطبقت حماكم �أخرى القانون الوطني لبلد الدائن دون �إ�شارة �إىل ما
َّ
�إذا كان هو القانون الواجب التطبيق مبقت�ضى قواعد القانون الدويل
اخلا�ص )47(.وهناك �أي�ض ًا ق�ضايا قليلة ُح ِّدد فيها �سعر الفائدة بالرجوع
�إىل قانون البلد الذي يتعينَّ �أن ُتدفع بعملته املبالغ املت� ِّأخرة (قاعدة اختيار
طبقت املحاكم
الدولة عملتها )lex monetae -؛( )48ويف ق�ضايا �أخرى،
َّ
�سعر الفائدة املعمول به يف البلد الذي يتعينَّ دفع الثمن فيه� )49(،أو ال�سعر
املعمول به يف بلد املدين� )50(،أو حتى ال�سعر وفق ًا لقانون بلد املحكمة
()51
(.)lex fori
وطبقت بع�ض املحاكم ال�سعر املن�صو�ص عليه يف توجيه
َّ
الربملان الأوروبي وجمل�س �أوروبا  EC/2000/35امل� َّؤرخ  29حزيران/
يونيه  2000ب�ش�أن مكافحـة الت� ُّأخر يف ال�سداد يف املعامالت التجارية.
التو�صل �إىل هذه النتيجة �إىل حتليل
وبينما ت�ستند بع�ض املحاكم يف
ُّ
()52
تطبق حماكم �أخرى هذا
قائم على القانون الدويل اخلا�صِّ ، ،
تربر اللجوء �إليه على �أ�سا�س القانون الدويل
التوجيه "مبا�شرة" ،دون �أن ِّ
()53
اخلا�ص.
وطبقت بع�ض القرارات �سعر الفائدة املح َّدد مبقت�ضى
َّ -14
()54
املادة  9-4-7من مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية.
تنوع احللول امل�شار اليها �أعالهَّ ،ثمة اجتاه وا�ضح لدى املحاكم
 -15ورغم ُّ
�إىل تطبيق �سعر الفائدة املن�صو�ص عليه يف القانون الوطني املنطبق على
العقد مبقت�ضى قواعد القانون الدويل اخلا�ص� )55(،أي القانون الذي
()56
ينطبق على عقد البيع لو مل يكن العقد خا�ضعا لأحكام االتفاقية.
 -16بيد �أنه حيثما يكون الطرفان قد ا َّتفقا على �سعر فائدة معينَّ  ،ينبغي
تطبيق ذلك ال�سعر )57(.وحيث تتيح الأعراف التجارية املنطبقة مبوجب
يتم
املادة  9حتديد �سعر الفائدة ،ينطبق ذلك ال�سعر ولي�س ال�سعر الذي ُّ
حتديده على �أ�سا�س القانون الذي ينطبق عم ًال بقواعد القانون الدويل
()58
اخلا�ص للمحكمة.

احلوا�شي
()1
الن�ص الكامل للقرار).
انظر ق�ضية كالوت رقم � ،Pretore della giurisdizione di Locarno[ ٥٥سوي�سرا ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩١انظر َّ
()2حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
�أملانيا ١٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2006ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
يف كولونيا� ،أملانيا� ١٣ ،شباط/فرباير  ،]٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان/
�أبريل  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على

		
366

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان www.cisg-online.ch :؛ حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٥٩١
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٨املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول/
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ٢٨ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا ٢٠ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف
�أكتوبر ( ]١٩٩٨انظر َّ
الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨١حمكمة
الن�ص الكامل للقرار).
اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٣انظر َّ
()3ولكن انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ١٩ ،أيار/مايو  ،200٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :التي
تذكر �أنه "ال تتناول االتفاقية م�سالة الفائدة".
()4حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة 9 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب (ECEM European Chemical Marketing B.V. v. The ،2011
) ،Purolite Co.متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :الفائدة على التعوي�ض عن الأرباح املفقودة) .ق�ضية كالوت رقم [ ٣٢٨حمكمة كانتون ت�سوغ،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧انظر
�سوي�سرا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٩انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
َّ
()5ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()6حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا،
 ١٦ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٢املحكمة
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٠حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة املحلية يف �آربون� ،سوي�سرا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٤متاحة يف
التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٢١ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
الإنرتنت على العنوان. www.unilex.info :
()7املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة
فرايبورغ� ،أملانيا ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٨املحكمة التجارية يف زيوريخ،
�سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٧حمكمة كانتون فاليه،
الن�ص الكامل للقرار)؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٦حمكمة كانتون نيدفالدين� ،سوي�سرا� ٢٣ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٥انظر َّ
�سوي�سرا� ٢٧ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٥انظر َّ
حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٠حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ٢٨ ،أيار/مايو
منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف يف
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٣حمكمة منطقة فيلي�ساو� ،سوي�سرا� ١٢ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٤انظر َّ
( ]٢٠٠٤انظر َّ
غان ،بلجيكا ٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة توبينغني� ،أملانيا ١٨ ،حزيران/يونيه
 ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٢٩حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٢؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة نوردهورن� ،أملانيا ١٤ ،حزيران/
ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٧املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٧انظر َّ
يونيه  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان www.cisg-online.ch :و. www.unilex.info
()٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ١٨ ،أيار/
مايو  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
منطقة كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٦حمكمة كانتون
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
نيدفالدين� ،سوي�سرا� ٢٣ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٤املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٧انظر َّ
()9لالطِّ الع على ق�ضايا تعينَّ فيها على املحاكم �أن تلج�أ �إىل االتفاقية – وحتديدا املادة ِّ – 58
للبت يف وقت ا�ستحقاق ال�سداد ،ل َّأن الطرفني مل ي َّتفقا على وقت معينَّ
لل�سداد ،انظر حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا،
� ١٧آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة املحلية يف دولني كوبني� ،سلوفاكيا ١٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة العليا� ،سلوفاكيا ٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا 25 ،كانون الثاين/يناير  ،]2008ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٦حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
كانتون نيدفالدين� ،سوي�سرا� ٢٣ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ٢٨ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٤انظر َّ
مون�شينغالدباخ� ،أملانيا ١٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا،
� ١١شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة �شتيندال� ،أملانيا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ،٢٠٠٠
 ٣٠ ،٢٠٠١ ،Internationales Handelsrechtوما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٤
الن�ص الكامل للقرار).
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ١٣ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩١انظر َّ
(انظر َّ
�أ
()10ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣٨حمكمة مقاطعة فالن�سيا ،الدائرة � ، ٨إ�سبانيا ٨ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()11انظر  ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون �أبينزيل-
�آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٧انظر َّ
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٨املحكمة التجارية يف زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة
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يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢٠ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا،
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٧حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ٢٧ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٥انظر َّ
 ١٣ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ،٢٠٠٤
الن�ص
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٣حمكمة منطقة فيلي�ساو� ،سوي�سرا� ١٢ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٤انظر َّ
الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا� ٢٨ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف
�سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف نامور ،بلجيكا ١٥ ،كانون
الثاين/يناير  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ املحكمة التجارية يف كورتريك ،بلجيكا ٤ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ حمكمة منطقة
�شتيندال� ،أملانيا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ٣٠ ،٢٠٠١ ،Internationales Handelsrecht ،٢٠٠٠وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٧املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو،
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة كانتون فات� ،سوي�سرا� ١١ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛
�سوي�سرا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٧انظر َّ
حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا ٢٠ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانني www.cisg-online.ch :وwww.unilex.info؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠١هيئة التحكيم التابعة
لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم  ١٠١٥ ،١٩٩٥ ،Journal du droit international ،])٧٥٨٥وما يلي ذلك؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة
التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٢حمكمة اال�ستئناف ،غرونوبل ،فرن�سا ٢٦ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة نوردهورن� ،أملانيا ١٤ ،حزيران/يونيه
رقم [ ٣٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧٣٣١انظر َّ
 ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانني www.cisg-online.ch :وwww.unilex.info؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٥كانتون تي�شينو� ،Pretore di Locarno Campagna ،سوي�سرا١٦ ،
كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩١م�شار �إليها باعتبار تاريخها  ١٥كانون الأول/دي�سمرب يف ق�ضية كالوت رقم .]٥٥
()١٢
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٢٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٩انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧انظر َّ
()13هيئة التحكيم لدى غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية( ١٩٩٦ ،قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٦/١١متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.unilex.info :
()14انظر حمكمة منطقة ت�سفيكاو� ،أملانيا� ١٩ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg-online.ch :
()15انظر  ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان( ٢٠٠٩ ،رقم امللف  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥حمكمة
ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧حمكمة منطقة �أولدينبورغ �إن هول�شتاين� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٠
منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٠انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر َّ
()16حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisgspanish.com :
()17
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٣حمكمة منطقة ويلي�ساو� ،سوي�سرا� ١٢ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()1٨كثري ًا ما َّمت الت�أكيد على ذلك يف ال�سوابق الق�ضائية .انظر ،مثالً ،حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠١٠متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisgspanish.com :؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛
حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا� ،سلوفاكيا،
� ١٧أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا� ،سلوفاكيا� ١٠ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة �إقليم كونغراد ،هنغاريا ٦ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة العليا� ،سلوفاكيا ٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة
اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا� ٢١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٠ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٢٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة العليا� ،سلوفاكيا� ٢٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا،
� ١٩آب�/أغ�سط�س  ،2003ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا ١٧ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٨متاحة يف
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم
الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٨املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٨انظر َّ
التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)٨٩٦٢متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٥املحكمة التجارية يف
الن�ص
كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٢١ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٨١
الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية،
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٣انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
١٩٩٠
أبريل
�
ني�سان/
٢٤
أملانيا،
�
هول�شتاين،
( ١٩٩٣قرار التحكيم رقم ]٧١٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧املحكمة املحلية يف �أولدينبريغ �إن
َّ
()19انظر حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisgspanish.com :؛
حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٨املحكمة االحتادية،
الن�ص الكامل للقرار)؛ املحكمة املحلية يف كوبلينت�س ١٢ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
�سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٨انظر َّ
www.cisg-online.ch؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٥املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٢١ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٥؛ املحكمة املحلية يف كا�سيل� ،أملانيا ١٤ ،متوز/يوليه
 ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير
الن�ص الكامل للقرار).
( ]١٩٩٤انظر َّ
()٢٠
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٧املحكمة املحلية يف �أولدينبريغ �إن هول�شتاين� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٠انظر َّ
()٢١
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠١هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧٥٨٥انظر َّ
()22انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٢٧حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/فرباير ]١٩٩٩؛ حمكمة منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا ٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب Recht der ،١٩٩٤
 65 ،1996 ،internationalen Wirtschaftوما يليها ،حيث ُرف�ضت مطالبة الدائن بالتعوي�ض عن الأ�ضرار الناجمة عن تخلُّف املدين عن الدفع ،على �أ�سا�س � َّأن الدائن مل ُيثبت �أنه
�أ�صيب بخ�سارة �إ�ضافية.
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املت�ضرر �أن ُيثبت الأ�ضرار التي يطالب بالتعوي�ضات عنها وامل�شار �إليها يف العبارة الأخرية من املادة 78؛ انظر حمكمة
(ُ )23ذكر يف كثري من الأحيان �أنه يجب على الطرف
ِّ
كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٢ ،متوز/
يوليه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٣املحكمة املحلية يف دارم�شتات� ،أملانيا� ٩ ،أيار/مايو ]٢٠٠٠
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٧انظر َّ
(انظر َّ
منطقة كوبلينت�س ١٢ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة بوتروب ٢٥ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٦متاحة يف
الإنرتنت على العنوانني www.cisg-online.ch :و www.unilex.info؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ]١٩٩٥؛ املحكمة
املحلية يف كا�سيل ١٤ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين،
الن�ص الكامل للقرار).
�أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤انظر َّ
()24انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1511حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� 9 ،أيار/مايو ( ]2012تتناول �ضمن ًّيا الفائدة املركبة).
()25انظر املحكمة التجارية يف فر�ساي ،فرن�سا� ١٢ ،آذار/مار�س  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.globalsaleslaw.org :
()26حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندنبورغ� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()27حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()28انظر حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1203حمكمة بريدا،
هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 2٤٨املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠١هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم Journal ،]٧٥٨٥
 ٢٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٨انظر َّ
 ١٠١٥ ،١٩٩٥ ،du droit internationalوما يلي ذلك؛ حمكمة منطقة �آخني ٢٠ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ ق�ضية كالوت رقم ٨٣
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين،
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٣انظر
�أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
]
١٩٩١
حزيران/يونيه
١٣
أملانيا،
�
ماين،
آم
�
فرانكفورت
يف
إقليمية
ل
ا
اال�ستئناف
حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١
َّ
َّ
()29حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisgspanish.com :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا� ١٢ ،أيار/مايو  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا١٤ ،
كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا ٢٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ١٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg-online.ch؛ املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا� ١٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم 1203
[حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة ميونيخ� ،أملانيا� ١٨ ،أيار/
مايو  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي ،الواليات املتحدة ١٥ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٩متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية ،الواليات املتحدة ٢٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة منطقة دولني كوبني� ،سلوفاكيا ١٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة نيرتا،
�سلوفاكيا� ٢٩ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة زوتفني ،هولندا� ٢٧ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٨امللف رقم
 ،)87379/HA ZA 07-716غري من�شورة؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٢هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ٢٣ ،كانون الثاين/
يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Monomeles Protodikio Thessalonikisاليونان( ٢٠٠٧ ،امللف رقم ،)٢٠٠٧/٤٣٩٤٥
ملخ�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٢هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية،
َّ
�صربيا ١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون �أبينزيل�-آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ٦ ،أيلول/
�سبتمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة فرايبورغ� ،أملانيا ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة �إقليم كونغراد  ،هنغاريا ٦ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون
كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ( ]٢٠٠٧انظر َّ
الثاين/يناير ]٢٠٠٧؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٥حمكمة منطقة غاالنتا� ،سلوفاكيا ١٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٦؛ حمكمة منطقة كوبورغ،
�أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون
فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم �[ ٧٢٣أملانيا ١٩ ،ت�شرين
الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٦؛ حمكمة منطقة نيرتا� ،سلوفاكيا ٢٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
رقم [ ٩٣٠حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ٢٣ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٦انظر َّ
االحتاد الرو�سي ٢٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٩١٩املحكمة التجارية العليا ،كرواتيا ٢٦ ،متوز/يوليه  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٦حمكمة كانتون نيدفالدين� ،سوي�سرا� 27 ،أيار/مايو ]٢٠٠٥
رقم [ ٩٠٧حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ٢٧ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٩ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية
(انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛
(انظر
]
٢٠٠٤
حزيران/يونيه
١
أملانيا،
�
�ساربروكني،
منطقة
حمكمة
[
٥٩٠
رقم
كالوت
ق�ضية
؛
www.cisg.law.pace.edu
العنوان:
على
إنرتنت
ل
متاحة يف ا
َّ
املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل
التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٣ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٣٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ١٨ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٣؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٢٩حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٢؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
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الدولية( ٢٠٠٣ ،قرار التحكيم رقم  ،)١١٨٤٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٨٠حمكمة بافيا� ،إيطاليا ٢٩ ،كانون الأول/
دي�سمرب ]١٩٩٩؛ هيئة التحكيم بغرفة التجارة وال�صناعة البلغارية( ١٩٩٦ ،قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٦/١١متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.unilex.info :
()30ق�ضية كالوت رقم [ ٥٥كانتون تي�شينو� ،Pretore di Locarno Campagna ،سوي�سرا ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب � ،١٩٩١أ�شري �إليها يف ق�ضية كالوت رقم  ٥٥باعتبارها
الن�ص الكامل للقرار).
بتاريخ  ١٥كانون الأول/دي�سمرب] (انظر َّ
()31حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisgspanish.com :؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار).
كالوت رقم [ 97املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٩ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٣انظر َّ
()32هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨١٢٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.unilex.info :
()33لالطِّ الع على ق�ضية تذكر ع َّدة معايري م�ستخدمة يف ال�سوابق الق�ضائية لتحديد �سعر الفائدة ،انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠١هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية،
( ١٩٩٢قرار التحكيم رقم  ١٠١٥ ،١٩٩٥ ،Journal du droit international ،]٧٥٨٥وما يلي ذلك.
()34لالطِّ الع على تعليق نقدي للغاية على قرارات ت�أخذ بهذا النهج ،انظر حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()35انظر املحكمة التجارية يف �إيبري ،بلجيكا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣هيئة
التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ])٦٦٥٣؛ املحكمة االبتدائية الوطنية للم�سائل التجارية رقم  ،١٠بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٦ ،ت�شرين الأول/
�أكتوبر  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ املحكمة االبتدائية الوطنية للم�سائل التجارية رقم  ،١٠بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،١٩٩١متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.unilex.info :
()36انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣حمكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية االحتادية  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه  ]١٩٩٤وق�ضية كالوت رقم [ ٩٤حمكمة
الن�ص الكامل للقرارين).
التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية االحتادية  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٤انظر َّ
()37
طبقت �سعر الفائدة املعمول به يف البلد الذي يوجد فيه مكان عمل الدائن ،انظر جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية
ب�ش�أن حماكم �أخرى َّ
ال�صني ال�شعبية( ٢٠٠٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2005/2ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٣هيئة
التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم .])٧٣٣١
()38
الن�ص الكامل للقرار)،
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٠هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٩انظر َّ
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()39انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1165جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٨ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٧٦٩متاحة يف الإنرتنت
على العنوان. www.unilex.info :
()40انظر جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية( ٢٠٠٧ ،قرار التحكيم رقم  ،)CISG/2007/05ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم  ،)٨٩٠٨متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ 103هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( 1993 ،قرار التحكيم رقم ])6653؛ �أُلغي هذا القرار
التحكيمي الحق ًا على �أ�سا�س � َّأن الأعراف التجارية الدولية ال تو ِّفر قواعد مالئمة لتحديد �سعر الفائدة املنطبق؛ انظر حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ٦ ،ني�سان�/أبريل ،١٩٩٥
 ٩٧١ ،١٩٩٥ ،Journal du droit internationalوما يلي ذلك.
()41هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا� ١٦ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية يف �صربيا ٥ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1021هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا 15 ،متوز/يوليه ( ]200٨ق�ضية ب�ش�أن
معدات لتعبئة احلليب) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٢هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية
التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا] ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية
بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية� ،صربيا ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()42انظر املحكمة التجارية يف كانتون برين� ،سوي�سرا� ١٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1385حمكمة
مقاطعة �أليكانتي� ،إ�سبانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل .]٢٠٠٩
()43جمعية التحكيم الأمريكية ،الواليات املتحدة ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()44لالطِّ الع على هذا البيان ،انظر حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي ،الواليات املتحدة ١٥ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة روتردام ،هولندا ٢١ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٩امللف رقم  ،277329/HA ZA 97-272غري من�شورة؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب
 ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Monomeles Protodikio Thessalonikisاليونان( ٢٠٠٧ ،امللف رقم ،)٢٠٠٧/٤٣٩٤٥
ملخ�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،2007متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
َّ
www.cisg-online.ch؛ حمكمة �إقليم كونغراد  ،هنغاريا ٦ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ Pretore
� ،Distretto di Luganoسوي�سرا ١٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة
هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٧؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٩ ،كانون الأول/
دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٥حمكمة منطقة غاالنتا� ،سلوفاكيا ١٥ ،كانون الأول/
دي�سمرب ]٢٠٠٦؛ حمكمة منطقة كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٩١٧املحكمة التجارية العليا ،كرواتيا ٢٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٦؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
 ١٤كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٤حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا،
 ١١ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩١٩املحكمة التجارية العليا ،كرواتيا ٢٦ ،متوز/يوليه ]٢٠٠٥؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة ال�صربية� ،صربيا� ٢١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة
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لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٠ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة
التجارية يف كانتون �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة كيل� ،أملانيا،
 ٢٧متوز/يوليه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة بادوفا� ،إيطاليا� ٣١ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ� ،أملانيا ١٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة توبينغني� ،أملانيا ١٨ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٣٠ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة
لغرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،صربيا ٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون �شافهاوزين،
�سوي�سرا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٣٠ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية،
بلغاريا� ١٢ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �إيبري ،بلجيكا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير
 ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ٢٠٠١ ،قرار التحكيم رقم  ،)٩٧٧١ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :لالطِّ الع على قرار ي�شري �إىل هذا النهج القائم على ت�ضارب القوانني ،ف�ض ًال عن نهج ي�ست�صوب اللجوء �إىل املبادئ العامة
تقرر ما هو النهج الذي ت�ست�صوبه) ،انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤متاحة
لالتفاقية (لأ�سباب �إجرائية ،مل يتعينَّ على املحكمة �أن ِّ
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg-online.ch :
حتدد بع�ض القرارات ما هو القانون املنطبق ،ل َّأن جميع البلدان املعنية بالنزاع املعينَّ تق�ضي قوانينها بنف�س �سعر الفائدة (انظر مث ًال ق�ضية كالوت رقم [ ٨٤حمكمة
()45ال ِّ
اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ٢٠ ،ني�سان�/أبريل ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٦كانتون تي�شينو� ،Pretore di Locarno Campagna ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان/
الن�ص الكامل للقرار)) �أو تق�ضي ب�سعر فائدة �أعلى من �سعر الفائدة الذي يطالب به ال�شاكي (انظر حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا ٢٧ ،كانون
�أبريل ( ]١٩٩٢انظر َّ
الأول/دي�سمرب  ٢٠ ،٢٠٠٠ ،Transportrecht-Internationales Handelsrecht ،١٩٩٩وما يلي ذلك).
()46انظر حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisgspanish.com :؛
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني� ،أملانيا� ١٢ ،أيار/مايو  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.globalsaleslaw.org :؛ املحكمة التجارية يف فر�ساي ،فرن�سا،
� ١٢آذار/مار�س  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-france.org :؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا ٢٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ املحكمة اجلزئية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ١٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة
التجارية يف برين� ،سوي�سرا� ١٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ١٨ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٩متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي ،الواليات املتحدة ١٥ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1203حمكمة بريدا ،هولندا ١٦ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة روتردام ،هولندا،
 ٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٨امللف رقم  ،)267636/HA ZA 06-2382غري من�شورة؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية ،الواليات املتحدة ٢٥ ،متوز/يوليه
 ،٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة بان�سكا بري�سرتيكا� ،سلوفاكيا� ٧ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة زوتفني ،هولندا� ٢٧ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٨امللف رقم  ،)87379/HA ZA 07-716غري من�شورة؛ ق�ضية كالوت رقم 1399
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة
دولني كوبني� ،سلوفاكيا ٢١ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ،Monomeles Protodikio Thessalonikis
ملخ�ص بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة بارديجوف� ،سلوفاكيا ٢٠ ،ت�شرين
اليونان( ٢٠٠٧ ،امللف رقم َّ ،)٢٠٠٧/٤٣٩٤٥
الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون �أبينزيل�-آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب ،٢٠٠٧
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا� ٣٠ ،آب�/أغ�سط�س ]٢٠٠٧؛ حمكمة منطقة
فرايبورغ� ،أملانيا ٦ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٣٥املحكمة التجارية يف كانتون
زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٥ ،حزيران/يونيه ]٢٠٠٧؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،2007ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة �إقليم كونغراد  ،هنغاريا ٦ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٩٣٤حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٧؛ � ،Pretore Distretto di Luganoسوي�سرا ١٩ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٨حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،كانون الثاين/يناير ]٢٠٠٧؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة
لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٩٤٥حمكمة منطقة غاالنتا� ،سلوفاكيا ١٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٦؛ حمكمة منطقة كوبورغ� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا ٢٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩١٧املحكمة التجارية العليا ،كرواتيا ٢٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٦؛ حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٢٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ١٩ ،ت�شرين
الأول�/أكتوبر ]٢٠٠٦؛ حمكمة منطقة هوف� ،أملانيا� ٢٩ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٩١٨املحكمة التجارية العليا ،كرواتيا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٦؛ حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ١٣ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة نيرتا� ،سلوفاكيا ٢٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٩٣٠حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ٢٣ ،أيار/مايو ]٢٠٠٦؛ حمكمة منطقة نيرتا� ،سلوفاكيا� ١٧ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩١١حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيار/مايو ]٢٠٠٦؛ حمكمة منطقة در�سدن� ،أملانيا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٩حمكمة كانتون �أبينزيل�-آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ٩ ،آذار/مار�س ]٢٠٠٦؛ حمكمة منطقة نيرتا� ،سلوفاكيا� ٢٧ ،شباط/فرباير
 ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ١٣ ،شباط/فرباير
� ،]٢٠٠٦أي�ض ًا يف  ١٤٥ ،٢٠٠٦ ،Internationales Handelsrechtوما يلي ذلك؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
 ١٣كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٠٨
[املحكمة التجارية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ٢٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري
الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
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www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1153املحكمة العليا يف ليوبليانا� ،سلوفينيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩١٩املحكمة التجارية العليا ،كرواتيا ٢٦ ،متوز/يوليه  ،]٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٦حمكمة كانتون
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٠٧حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ٢٧ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٥انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
نيدفالدين� ،سوي�سرا� ٢٣ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٥انظر َّ
� ٩شباط/فرباير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير ،٢٠٠٥
ملخ�ص
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة ابتدائية ذات ع�ضو واحد يف الري�سا ،اليونان( ٢٠٠٥ ،امللف رقم َّ ،)٢٠٠٥/١٦٥
بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا ٢٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة بايروت� ،أملانيا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢١حمكمة
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٠ ،متوز/يوليه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
االحتاد الرو�سي ١٧ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد
الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٩ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٥٩٠
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة اال�ستئناف يف غان ،بلجيكا� ١٧ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة
[حمكمة منطقة �ساربروكني� ،أملانيا ١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg-online.ch؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة العليا،
�سلوفاكيا� ٢٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢٥ ،شباط/فرباير
 ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢٥ ،شباط/فرباير  ،200٤ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٣٠ ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �آرغاو� ،سوي�سرا ١٨ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب
 ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٣ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون فاليه� ،سوي�سرا� ١٩ ،آب�/أغ�سط�س  ،2003ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ� ،أملانيا ١٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة منطقة توبينغني� ،أملانيا ١٨ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
منطقة هامبورغ� ،أملانيا ١١ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة كولونيا� ،أملانيا� ٢٥ ،آذار/مار�س
 ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا� ١١ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٢٩حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم ٤٩٥
[حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي ،فرن�سا ٢٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]٢٠٠٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٣٢حمكمة منطقة �شتيندال� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،]٢٠٠٠أي�ض ًا يف
٣١ ،٢٠٠١ ،Internationales Handelsrecht؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير  ٤٠٧ ،٢٠٠٠ ،OLG-Report Stuttgart ،٢٠٠٠وما يلي ذلك؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٠هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،زيوريخ� ،سوي�سرا ،متوز/يوليه ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٨٠حمكمة بافيا� ،إيطاليا ٢٩ ،كانون الأول/
دي�سمرب ]١٩٩٩؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،حزيران/يونيه ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩١٨٧متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٢٧حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا،
كالوت رقم [ ٣٢٨حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٩انظر َّ
� ٢٥شباط/فرباير ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٧حمكمة منطقة فلين�سبورغ� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٤٨املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٧؛ هيئة التحكيم
الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٨انظر َّ
التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)٨٦١١يونيلك�س (تذكر �أن �سعر الفائدة املعترب هو �إما �سعر الفائدة املعمول به يف املكان
الذي �أُبرم فيه العقد �أو ،يف حاالت ا�ستثنائية� ،سعر الفائدة املعمول به يف البلد الذي يتم الدفع بعملته)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٦املحكمة املحلية يف بييلفلد� ،أملانيا� ٢ ،آب�/أغ�سط�س
]١٩٩٦؛ حمكمة غالن� ،سوي�سرا� ٢٠ ،أيار/مايو ١٣٦ ،١٩٩٧ ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،١٩٩٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣٥حمكمة اال�ستئناف يف
التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة �آو�سبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت
كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا� ١٢ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة كيل� ،أملانيا ٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،١٩٩٥
رقم [ ٣٣٠املحكمة التجارية يف �سانت غالني� ،سوي�سرا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٥انظر َّ
 ٩٥٧ ،١٩٩٦ ،Recht der internationalen Wirtschaftوما بعدها؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٩٥املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٢١ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٢٢٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك� ،أملانيا ٢٧ ،متوز/يوليه ]١٩٩٥؛ حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا ٢٠ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ حمكمة منطقة كا�سيل� ،أملانيا،
 ٢٢حزيران/يونيه  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانني www.cisg-online.ch :وwww.unilex.info؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا،
� ٢٤أيار/مايو ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٠حمكمة منطقة �آل�سفيلد� ،أملانيا� 12 ،أيار/مايو]١٩٩٥؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت
على العنوانني www.cisg-online.ch :وwww.unilex.info؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٠ ،آذار/مار�س ،Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts ،١٩٩٥
 ٣١ ،١٩٩٦وما يلي ذلك؛ حمكمة منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانني www.cisg-online.ch :وwww.unilex.info؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ١٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٠هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار
التحكيم رقم ])٧٥٦٥؛ حمكمة كانتون ت�سوغ� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ،١٩٩٧ ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،١٩٩٤
١٣٤؛ حمكمة منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا ٩ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ٤٣٨ ،١٩٩٥ ،Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report ،١٩٩٤؛ حمكمة كانتون ت�سوغ،
�سوي�سرا� ١ ،أيلول�/سبتمرب  ١٣٤ ،١٩٩٧ ،Schweizerische Zeitschrift für Internationales und Europäisches Recht ،١٩٩٤وما يلي ذلك؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا،
� ٢٥آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ حمكمة منطقة غي�سني� ،أملانيا ٥ ،متوز/يوليه Neue Juristische Wochenschrift ،١٩٩٤
 ٤٣٨ ،١٩٩٥ ،Rechtsprechungs-Reportوما يلي ذلك؛ حمكمة �أم�سرتدام ،هولندا ١٥ ،حزيران/يونيه  ١٩٤ ،١٩٩٥ ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،١٩٩٤وما يلي
ذلك؛ املحكمة اجلزئية يف نوردهورن� ،أملانيا ١٤ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانني www.cisg-online.ch :وwww.unilex.info؛ ق�ضية كالوت رقم ٨٣
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٤؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٤؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف برلني� ،أملانيا،
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير ]١٩٩٤؛
 ٢٤كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٤انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٠حمكمة �آرنهيم ،هولندا ٣٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٣؛ حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٣يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٨١
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٣؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٧املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٩ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٣؛
حمكمة رورموند ،هولندا� ٦ ،أيار/مايو  ،١٩٩٣يونيلك�س؛ حمكمة منطقة فريدين� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٣يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٩٥املحكمة املدنية ،مدينة بازل،
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�سوي�سرا ٢١ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٢؛ حمكمة منطقة ت�سفايربوكني� ،أملانيا ١٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٢متاحة يف الإنرتنت على العنوانني:
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة هايدلبريغ،
وwww.unilex.info؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٢٢ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٢انظر َّ
�أملانيا ٣ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٢يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٥كانتون تي�شينو� ،Pretore di Locarno Campagna ،سوي�سرا ١٦ ،كانون الأول/دي�سمرب � ،١٩٩١أ�شري باعتبارها بتاريخ
 ١٥كانون الأول/دي�سمرب يف ق�ضية كالوت رقم  .]٥٥ق�ضية كالوت رقم [ ١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ١٣ ،حزيران/يونيه ]١٩٩١؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٥حمكمة منطقة هامبورغ� ،أملانيا� ٢٦ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٠؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧حمكمة منطقة �أولدينبريغ �إن هول�شتاين� ،أملانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل .]١٩٩٠
()47
عما �إذا كانت قواعد القانون الدويل اخلا�ص تعينِّ ذلك القانون؛ انظر
�أ�شار عدد من قرارات املحاكم �إىل القانون الوطني للمدين باعتباره القانون املنطبق ،ب�صرف النظر َّ
املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢٠ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة �آربون� ،سوي�سرا،
 ٩كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩١
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤حمكمة منطقة �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آب�/أغ�سط�س ]١٩٨٩؛ لالطِّ الع على نقد للقرار الأخري ،انظر حمكمة منطقة كا�سيل،
(انظر َّ
�أملانيا ٢٢ ،حزيران/يونيه  ،1995متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.unilex.info :
()48انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1385حمكمة مقاطعة �أليكانتي� ،إ�سبانيا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل ]٢٠٠٩؛ هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة ال�صربية،
�صربيا ٥ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٩قرار التحكيم رقم  ،)T-05/08ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف �إيبري،
� ١٨شباط/فرباير  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ املحكمة التجارية يف فورن ٢٥ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠١متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.law.kuleuven.be؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٤هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا ٥ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٥؛ هيئة التحكيم التابعة
للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا ١٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.unilex.info :
()49انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٠حمكمة كانتون نيدفالدين� ،سوي�سرا ٣ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٧؛ حمكمة �أمليلو ،هولندا� ٩ ،آب�/أغ�سط�س Nederlands ،١٩٩٥
٦٨٦ ،١٩٩٥ ،Internationaal Privaatrecht؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٢ ،قرار التحكيم رقم .])٧١٥٣
()50
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة هايدلبريغ� ،أملانيا ٢ ،ت�شرين
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٩١١حمكمة العدل يف جنيف� ،سوي�سرا� ١٢ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٦انظر َّ
الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ١٣ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٥ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة منطقة كيل� ،أملانيا ٢٧ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١١حمكمة كانتون
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٦٣٤حمكمة منطقة برلني� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٣انظر َّ
فاد� ،سوي�سرا� ١١ ،آذار/مار�س ( ،]١٩٩٦حبيبات �ألومنيوم) ،متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان. www.unilex.info :
()51ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩٤
()52جمل�س الق�ضاء يف زيجيد ،هنغاريا ٢٢ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة كانتون
�أبينزيل�-آو�سرهودين� ،سوي�سرا� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()53املحكمة التجارية يف برين� ،سوي�سرا� ١٧ ،آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg-online.ch :؛ املحكمة املحلية يف بييليفيلد� ،أملانيا� ١٥ ،آب/
�أغ�سط�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()54انظر جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٢ ،أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩٩املحكمة االقت�صادية العليا جلمهورية بيالرو�س ،بيالرو�س� ٢٠ ،أيار/مايو ]٢٠٠٣؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية،
فرن�سا ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)٨٧٦٩متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،فرن�سا١٩٩٥ ،
(قرار التحكيم رقم  ١٠٢٤ ،١٩٩٦ ،Journal du droit international ،)٨١٢٨وما يلي ذلك؛ ق�ضيتا كالوت رقم [ ٩٣حمكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية االحتادية -
فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه  ]١٩٩٤ورقم [ ٩٤هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة االقت�صاد التجاري االحتادية  -فيينا ،النم�سا ١٥ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٤
()55و�صفت بع�ض املحاكم هذا النهج ب�أنه جم َمع عليه؛ انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٩٧املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٩ ،أيلول�/سبتمرب  .]١٩٩٣بيد �أنه كما ي َّت�ضح من املناق�شة الواردة �أعاله ،مل ُيقبل هذا النهج بالإجماع بعد ،رغم �أنه النهج
ال�سائد.
()56انظر حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا ٢٠ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانني www.cisg-online.ch :وwww.unilex.info؛ حمكمة منطقة ريدلينغني،
�أملانيا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.unilex.info :؛ حمكمة منطقة نوردهورن� ،أملانيا ١٤ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.unilex.info :
()57انظر حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س ،الأرجنتني ٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠١٠متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisgspanish.com :؛
حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل
التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٧ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ١٠١٨حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]١٩٩٨متاح بالهولندية يف الإنرتنت على العنوانwww.law.kuleuven.be :؛ حمكمة منطقة
كا�سيل� ،أملانيا ٢٢ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانني www.cisg-online.ch :و. www.unilex.info
()58حمكمة منطقة بامبريغ� ،أملانيا ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٥٩٠
الن�ص الكامل للقرار).
[املحكمة املحلية يف �ساربروكني� ،أملانيا ١ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٤انظر َّ
www.cisg-online.ch

الفرع الرابع من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث
الإعفاءات (املادتان )80-79

العالقة بالأجزاء الأخرى
من االتفاقية

نظرة جمملة
 -1ي�شتمل الفرع الرابع من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث من
االتفاقية على حكمني ميكن ،يف ظروف حم َّددة� ،أن يعفيا الطرف من
بع�ض �أو كل الآثار القانونية لعدم تنفيذه التزاماته مبقت�ضى العقد �أو
االتفاقية .فاملادة  ،79التي لها طابع �أحكام "القوة القاهرة" )1(،ميكن
�أن تعفي الطرف الذي ال ين ِّفذ التزاماته من امل�س�ؤولية عن دفع التعوي�ض
وتن�ص
�إذا كان عدم التنفيذ ناجت ًا من "عائق" يفي با�شرتاطات َّ
معينةُّ .
املادة  80على �أنه ال يجوز لأحد الطرفني �أن يع ِّول على عدم تنفيذ
الطرف الآخر اللتزاماته يف حدود ما يكون عدم التنفيذ قد نتج عن
"فعل �أو �إهمال [تق�صري]" من جانب الطرف الأول؛ ومن َّثم ف� َّإن مفعول
هذا احلكم �أي�ض ًا ميكن �أن يكون �إعفاء الطرف من �آثار عدم تنفيذه
()2
اللتزاماته.

 -2ي�شكِّل احتمال مت ُّكن الطرف من املطالبة بالإعفاء مبقت�ضى املادة
 79فيما يتع َّلق بعدم تنفيذه اللتزاماته� ،أو احتمال عدم مت ُّكن الطرف
الآخر من التعويل على عدم تنفيذ االلتزامات مبقت�ضى املادة  ،٨0قيدين
�ضمنيني ،من حيث الواقع ،على تنفيذ االلتزامات املن�صو�ص عليها يف
االتفاقية .ومن َّثم ف� َّإن االلتزامات الواردة يف الف�صل الثاين ("التزامات
البائع") والف�صل الثالث ("التزامات امل�شرتي") من اجلزء الثالث من
االتفاقية يجب �أن ُتفهم يف �ضوء الأحكام الواردة يف هذا الفرع )3(.ووفق ًا
للأحكام ال�صريحة الواردة يف املادة  ،)5( 79ال ي�ؤ ِّدي الإعفاء املن�صو�ص
عليه يف املادة � 79سوى �إىل �إعفاء الطرف املعفى من امل�س�ؤولية عن
التعوي�ض )4(.ومن َّثم ف� َّإن �أحكام االتفاقية املتعلِّقة بالتعوي�ض (املادتان 45
(( )1ب) و( )1( 61ب) والأحكام الواردة يف الفرع الثاين من الف�صل
اخلام�س من اجلزء الثالث (املواد  ))77-74لها �صلة خا�صة باملادة .79

احلوا�شي
()1انظر النبذة ب�ش�أن املادة .79
()2انظر النبذة ب�ش�أن املادة .80
()3
عما �إذا كانت املادة  79تنطبق على تخلُّف البائع عن ت�سليم ب�ضائع موافقة للعقد على النحو املن�صو�ص عليه يف الفرع الثاين من الف�صل الثاين من اجلزء
�أُثري ت�سا�ؤل َّ
الثالث .انظر النبذة ب�ش�أن املادة .79
()4انظر النبذة ب�ش�أن املادة .79
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املادة 79
عدم التنفيذ كان ب�سبب عائق
( )1ال ُي�س�أَل �أح ُد الطرفني عن عدم تنفيذ � ٍّأي من التزاماته �إذا �أثبت � َّأن َ
يعود �إىل ظروف خارجة عن �إرادته و�أنه مل يكن من املتو َّقع ب�صورة معقولة �أن َي� ُأخذ العائقَ يف االعتبار وقت انعقاد
العقد �أو �أن يكون ب�إمكانه جت ُّنبه �أو جت ُّنب عواقبه �أو التغلُّب عليه �أو على عواقبه.
عدم تنفيذ �أحد الطرفني نتيج ًة لعدم تنفيذ الغري الذي ُعهد �إليه بتنفيذ العقد ك ًّال �أو
(�  )2إذا كان ُ
جزء ًا ف� َّإن ذلك الطَّ رف ال ُيع َفى من ال َّتبعة �إ َّال �إذا:
(�أ) �أُع ِف َي منها مبوجب الفقرة ال�سابقة؛
أحكام الفقرة املذكورة.
�سيع َفى من امل�س�ؤولية فيما لو طُ ِّبقت عليه � ُ
الغري ُ
(ب) كان ُ
()3

العائق قائماً.
املن�صو�ص عليه يف هذه املادة �أ َث َره خالل املدة التي يبقى فيها
حد ُث الإعفاء
ُي ِ
ُ
ُ

يوجه �إخطار ًا �إىل الطرف الآخر بالعائق و�أثره
( )4يجب على الطرف الذي مل ين ِّفذ التزاماته �أن ِّ
الطرف الذي
إخطار �إىل الطرف الآخر خالل مدة معقولة بعد �أن يكون
ُ
يف قدرته على التنفيذ .و�إذا مل ي�صل ال ُ
مل ين ِّفذ التزاماته قد َع ِل َم بالعائق �أو كان من واجبه �أن يعلم به فعندئذ يكون م�س�ؤو ًال عن التعوي�ض عن الأ�ضرار
الناجتة عن عدم ا�ستالم الإخطار املذكور.
( )5لي�س يف هذه املادة ما مينع �أحدَ الطرفني من ا�ستعمال � ٍّأي من حقوقه الأخرى خالف طلب
التعوي�ضات وفق ًا لأحكام هذه االتفاقية.

نظرة جمملة
حتدد املادة  79الظروف التي فيها "ال ُي�س�أَل" �أحد الطرفني عن
-1
ِّ
عدم تنفيذ التزاماته ،وكذلك الآثار االنت�صافية التي ترت َّتب �إذا انطبق
الإعفاء من امل�س�ؤولية .فالفقرة ( )1تعفي الطرف من م�س�ؤولية "عدم
تنفيذ � ٍّأي من التزاماته" �إذا ا�ستوفيت ال�شروط التالية :كان عدم تنفيذ
الطرف "ب�سبب عائق"؛ وكان العائق يعود �إىل "ظروف خارجة عن �إرادته"؛
وكان العائق بحيث "مل يكن من املتو َّقع ب�صورة معقولة �أن ي�أخذ الطرف
العائق يف االعتبار وقت انعقاد العقد"؛ ومل يكن ب�إمكان الطرف ب�صورة
معقولة "جت ُّنبه"؛ ومل يكن ب�إمكان الطرف ب�صورة معقولة "التغلُّب عليه �أو
على عواقبه".
 -2وتنطبق املادة  )2( 79حيث يعهد الطرف �إىل طرف ثالث "بتنفيذ
العقد ك ًّال �أو جزء ًا" وال ين ِّفذ ذلك الطرف الثالث التزاماته.
َّ �  -3أما املادة  ،)3( 79التي مل تكن مو�ضع اهتمام كبري يف ال�سوابق
الق�ضائية ،فت�ضع حدًّا ل�سريان الإعفاء هو املدة التي يبقى فيها العائق
قائماً .و ُت ِلزم املادة  )4( 79الطرف الذي يرغب يف املطالبة بالإعفاء
يوجه �إخطار ًا �إىل الطرف الآخر بالعائق و�أثره
من عدم التنفيذ بـ "�أن ِّ
وتن�ص اجلملة الثانية من املادة  )4( 79على
يف قدرته على التنفيذ"ُّ .
�أنه �إذا مل ي�صل هذا الإخطار �إىل الطرف الآخر "خالل مدة معقولة
بعد �أن يكون الطرف الذي مل ين ِّفذ التزاماته قد علم بالعائق �أو كان من
واجبه �أن يعلم به" فعندئذ يكون الطرف الذي يطالب بالإعفاء "م�س�ؤو ًال
عن التعوي�ض عن الأ�ضرار الناجتة عن عدم ا�ستالم الإخطار املذكور".

وقد طُ ِّبقت املادة  )4( 79يف عدد قليل من القرارات .و�أ�شار قراران �إىل
اجلملة الثانية من املادة  )1(.)2( 74و�أ�شار قرار �آخر �إىل � َّأن الطرف
()2
املطالب بالإعفاء يف تلك الق�ضية ا�ستوفى �شرط الإخطار.
وتو�ضح الفقرة (� )5أنه لي�س للمادة � 79سوى ت�أثري حمدود على
-4
ِّ
املت�ضرر �إزاء عدم التنفيذ الذي يتم َّتع
تدابري االنت�صاف املتاحة للطرف
ِّ
الطرف الذي مل ين ِّفذ التزاماته ب�إعفاء منه .وحتديد ًا تعلن املادة )5( 79
املت�ضرر يف املطالبة بالتعوي�ض ،وال
حق الطرف
� َّأن الإعفاء ال ي�ستبعد �سوى ِّ
ِّ
ي�ستبعد � َّأي حقوق �أخرى ل ٍّأي من الطرفني وفق ًا لأحكام االتفاقية.

املادة  79بوجه عام
 -5تناول عدد من القرارات م�ستوى ال�صعوبة التي يجب �أن يعانيها
الطرف يف الأداء لكي يطالب بالإعفاء مبوجب املادة  .79وقد �أ�شارت
حمكمة النق�ض البلجيكية �إىل � َّأن "العائق" امل�شار �إليه يف املادة  )1( 79من
اتفاقية البيع ميكن �أن ي�شمل تغيرُّ الظروف الذي جعل التنفيذ من جانب
الطرف ي�شكِّل م�شقة اقت�صادية ،حتى �إذا مل يجعل التنفيذ م�ستحي ًال
باملعنى احلريف؛ و�ش َّددت املحكمة على �أنه ،لكي يت� َّأهل تغيرُّ الظروف لأن
التنب�ؤ به ممكن ًا على نحو معقول يف وقت
يكون "عائق ًا" ،ينبغي �أ َّال يكون ُّ
�إبرام العقد ،ويجب �أن ينطوي تنفيذ العقد على عبء فائق للعادة وغري
متنا�سب يف ظلِّ الظروف )3(.و�أ�شارت ع َّدة قرارات �سابقة �إىل � َّأن الإعفاء
()4
مبقت�ضى املادة  79يتط َّلب ا�ستيفاء معيار ي�شبه معيار "اال�ستحالة".
وقارن �أحد القرارات معيار الإعفاء مبوجب املادة  79مبعايري الإعفاء

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

مبقت�ضى املبادئ القانونية الوطنية ب�ش�أن "القوة القاهرة" واال�ستحالة
االقت�صادية وال�صعوبة املفرطة(—)5رغم � َّأن قرار ًا �آخر �أ َّكد � َّأن املادة
 79ذات طبيعة خمتلفة عن مبد�أ امل�شقة القانوين الإيطايل الوطني
وذكر �أي�ض ًا �أنه
امل�سمى "ُ )6(."eccessiva onerosità sopravvenuta
َّ
حيث حتكم االتفاقية معاملة ما ،حتجب املادة  79النظريات الوطنية
املماثلة ،من قبيل املبد�أين القانوني ني "�Wegfall der Geschäftsgrun
 "dlageيف القانون الأملاين( )7و""eccesiva onerosità sopravvenuta
يف القانون الإيطايل ،وحت ُّل حم َّلها )8(.و�أ َّكد قرار �آخر � َّأن املادة  79ينبغي
تف�سر بطريقة ال تق ِّو�ض النهج الأ�سا�سي لالتفاقية الذي يفر�ض ،دون
�أن َّ
اعتبار ملا �إذا كان عدم التنفيذ ناجت ًا من خط�أ البائع ،م�س�ؤولية عن قيام
البائع بت�سليم امل�شرتي ب�ضائع غري مطابقة )9(.وربطت �إحدى املحاكم
حق الطرف يف املطالبة بالإعفاء مبوجب املادة  79بانتفاء وجود �سلوك
َّ
�سوء
على
ينطوي
النية من جانب ذلك الطرف )10(.ويف الآونة الأخرية،
َّ
تفادت حمكمة النق�ض يف فرن�سا �صعوبة االعرتاف بامل�شقة يف �إطار
االتفاقية باالحتماء خلف النتائج التي خل�صت �إليها املحكمة االبتدائية
تقرا ،يف الق�ضية املعنية ،وجود خلل جوهري
وحمكمة اال�ستئناف اللتني مل َّ
()11
يف العقد قد ي�شكِّل حالة تنطوي على م�شقة.
 -6و�أ�شارت قرارات كثرية �إىل � َّأن التطبيق ال�صحيح للمادة  79يجب
حتملها الطرف الذي يطا ِلب بالإعفاء
�أن ير ِّكز على تقدير()12التبعات التي َّ
عندما �أبرم العقد .وبعبارة �أخرى ،ت�شري هذه القرارات �إىل � َّأن امل�س�ألة
حتمل
اجلوهرية هي حتديد ما �إذا كان الطرف الذي يطا ِلب بالإعفاء قد َّ
تبعة احلادث الذي �أ َّدى �إىل عدم مت ُّكنه من التنفيذ .ففي �إحدى الق�ضايا
مل يتم َّكن البائع من ت�سليم الب�ضائع ل َّأن مو ِّرده مل ي�ستطع توريد الب�ضائع
ما مل يو ِّفر له على الفور قدر ًا كبري ًا من النقد احلا�ضر ،ومل يكن لدى
م�سوغ ًا (ولكن غري
البائع ما يكفي من املال ل َّأن امل�شرتي رف�ض رف�ض ًا َّ
متو َّقع) دفع ثمن ب�ضائع ُ�سلِّمت من قبلُ .ورف�ضت مطالبة البائع ب�إعفائه
مبقت�ضى املادة  79ل َّأن امل�شرتي كان قد دفع م�سبقاً ،ح�سب العقد ،ثمن
الب�ضائع التي مل ت�س َّلم ،ور�أت هيئة التحكيم � َّأن من الوا�ضح � َّأن هذا
()13
يحمل البائع التبعات املتعلِّقة باحل�صول على الب�ضائع.
الرتتيب ِّ
ونهج حتليل التبعة ب�ش�أن الإعفاء وفق ًا للمادة  79وا�ضح �أي�ض ًا يف ق�ضايا
تثري م�سائل ب�ش�أن العالقة بني املادة  79وقواعد تبعة اخل�سارة .وهكذا
فحيث �س َّلم البائع كافيار ًا وانتقلت تبعة اخل�سارة �إىل امل�شرتي ولكن
العقوبات الدولية على دولة البائع حالت دون مت ُّكن امل�شرتي من احتياز
الكافيار على الفور وال�سيطرة عليه ،بحيث وجب �إتالفه ،ر�أت �إحدى
هيئات التحكيم �أنه ال يح ُّق للم�شرتي املطالبة بالإعفاء عندما مل يدفع
يتحملها الطرف
الثمن؛ و�ش َّددت هيئة التحكيم على � َّأن اخل�سارة يجب �أن(َّ )14
يتحمل التبعة يف حلظة حدوث القوة القاهرة .وحيث امتثل
الذي َّ
بائع اللتزاماته مبقت�ضى املادة  31من االتفاقية ب�أن �س َّلم الب�ضاعة يف
الوقت املح َّدد �إىل الناقل (بحيث ميكن افرتا�ض � َّأن تبعة اخل�سارة
انتقلت �إىل امل�شرتي) ،خل�صت حمكمة �إىل � َّأن البائع معفى مبوجب
املادة  79من تبعة الأ�ضرار التي نتجت عندما ت� َّأخر الناقل يف ت�سليم
()15
الب�ضاعة.
 -7وقد ا�س ُتند يف التقا�ضي �إىل املادة  79بقدر من التواتر ،ولكن
بنجاح حمدود .ففي خم�س ق�ضايا ،جنح البائع يف مطالبته بالإعفاء
من م�س�ؤولية عدم التنفيذ )16(،ولكن مطالبة البائع ب�إعفائه ُرف�ضت
()17
يف  27ق�ضية �أخرى على الأقل.
إعفاء مبقت�ضى
(ُ )18
ومنح امل�شرتون � ً
املادة  79يف �أربع ق�ضايا فقط،
ُورف�ض الإعفاء يف  14ق�ضي ًة �أخرى
()19
على الأقل.
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املخالفات التي يتاح الإعفاء
ب�ش�أنها :الإعفاء فيما يتع َّلق بت�سليم
ب�ضائع غري مطابقة
عما �إذا كان يح ُّق لبائع �س َّلم ب�ضائع غري مطابقة �أن
�  -٨أُثري ت�سا�ؤل َّ
يطالب ب�إعفاء مبقت�ضى املادة  .79ولدى ا�ستئناف قرار �أ َّكد �صراحة �أنه
ميكن لذلك البائع �أن يطالب بالإعفاء (رغم � َّأن القرار رف�ض الإعفاء
املعينة اخلا�صة بالق�ضية) )20(،اعرتفت املحكمة
على �أ�سا�س الوقائع َّ
()21
ب� َّأن احلالة املعرو�ضة تثري م�س�ألة تتع َّلق بنطاق املادة  .79بيد � َّأن
البت يف اال�ستئناف
املحكمة امتنعت عن ِّ
البت يف امل�س�ألة ،لأنه �أمكن ُّ
تبت
املعني على �أ�س�س �أخرى .و�أ�شارت نف�س املحكمة الحق ًا �إىل �أنها مل َّ
يف هذه امل�س�ألة بعد ،رغم � َّأن مناق�شتها للمادة توحي ب� َّأن املادة  79تنطبق
عندما ي�سلِّم البائع ب�ضائع غري مطابقة )22(.ومع ذلك ف� َّإن قرار ًا يف
إعفاء مبقت�ضى املادة  79لبائع �س َّلم ب�ضائع
ق�ضية واحدة
على الأقل منح � ً
()23
غري مطابقة.
إعفاءات فيما يتع َّلق باملخالفات التالية من
 -9وقد منحت قراراتٌ �
ٍ
()25
()24
جانب البائع :ت�أخري ت�سليم الب�ضائع؛ وت�سليم ب�ضائع غري مطابقة؛
وعدم ت�سليم الب�ضائع؛( )26وت�أخري دفع غرامة جمركية )27(.ورئي � َّأن
()28
البائعني معفون فيما يتع َّلق باملخالفتني التاليتني :ت�أخري دفع الثمن؛
عدم ت�سلُّم الب�ضائع بعد دفع الثمن )29(.وطالب �أطراف �أي�ض ًا بالإعفاء
فيما يتع َّلق باملخالفات التالية ،رغم � َّأن املطالبة ُرف�ضت على �أ�سا�س
الوقائع اخلا�صة للق�ضية :تخلُّف م�شرت عن دفع الثمن؛( )30وتخلُّف م�شرت
عن دفع الفائدة عن ت�أخري دفع الثمن؛( )31وتخلُّف م�شرت عن ت�سلُّم
()33
الب�ضائع بعد دفع الثمن؛( )32وتخلُّف م�شرت عن فتح خطاب اعتماد؛
وتخلُّف بائع عن ت�سليم الب�ضائع؛( )34وقيام البائع بت�سليم ب�ضائع
()35
غري مطابقة.
املادة  :)1( 79ا�شرتاط "العائق"

 -10ك�شرط م�سبق ملنح الإعفاء ،تق�ضي املادة  )1( 79ب�أن يكون عدم
تنفيذ الطرف اللتزاماته ناجت ًا عن "عائق" يفي با�شرتاطات �إ�ضافية
معينة (ك�أن يكون خارج ًا عن �إرادة الطرف ،و�أنه مل يكن من املعقول
َّ
�أن ُيتو َّقع من الطرف �أن ي�ضعه يف االعتبار يف وقت انعقاد العقد� ،إلخ).
وقد ا�ستخدم �أحد القرارات عبارة توحي ب� َّأن "العائق" يجب �أن يكون
"خطر ًا ال ميكن التغلُّب عليه �أو حدث ًا ا�ستثنائ ًّيا متاماً ،مثل القوة القاهرة
�أو اال�ستحالة االقت�صادية �أو ال�صعوبة املفرطة" )36(.و�أ َّكد قرار �آخر � َّأن
الظروف امل�ؤ ِّدية �إىل ت�سليم ب�ضائع معيبة ميكن �أن ت�شكِّل "عائق ًا" وفق ًا
للمادة 79؛( )37بيد �أنه يف ا�ستئناف �أمام حمكمة �أعلىُ ،رف�ض منح الإعفاء
على �أ�س�س �أخرى ،و�أُعلن � َّأن تف�سري املحكمة الأدنى ال�شرتاط العائق
حمل جدل )38(.وبدا � َّأن �إحدى املحاكم ر�أت � َّأن عدم توافر و�سائل ملنع
�أو ك�شف عدم مطابقة الب�ضائع ميكن جدًّا �أن ي�شكِّل عائق ًا كافي ًا لإعفاء
البائع مبقت�ضى املادة  )39(.79و�أ�شار قرار �آخر �إىل � َّأن فر�ض حظر على
ال�صادرات من بلد البائع ميكن �أن ي�شكِّل "عائق ًا" باملعنى الوارد يف املادة
 79لبائع مل ي�سلِّم كمية الب�ضاعة كاملة؛ بيد � َّأن املحكمة رف�ضت الإعفاء
()40
ل َّأن العائق كان ميكن تو ُّقعه عند انعقاد العقد.
 -11ويف بع�ض الق�ضايا التي اع ُترب فيها الطرف معفى مبقت�ضى املادة
تف�سر املحاكم ما �إذا كان �شرط العائق الوارد يف املادة  79قد
 ،79مل ِّ
ا�ستوفي .وميكن افرتا�ض � َّأن تلك املحاكم كانت مقتنعة با�ستيفاء هذا
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

العن�صر .و�شملت عوائق التنفيذ يف تلك الق�ضايا ما يلي :رف�ض م�س�ؤويل
(وجد �أنه ُيعفي
الدولة ال�سماح با�سترياد الب�ضاعة �إىل بلد امل�شرتي ُ
امل�شرتي ،الذي كان قد دفع ثمن الب�ضاعة ،من م�س�ؤولية الأ�ضرار الناجمة
()41
عن عدم الت�سلُّم)؛
(وجد �أنه ُيعفي
و�صنع مو ِّرد البائع ب�ضاعة معيبة ُ
ُ
البائع من م�س�ؤولية الأ�ضرار الناجمة عن ت�سليم ب�ضاعة غري مطابقة
ت�صرف ب�سوء َّنية)؛( )42وعدم وفاء
حيث مل يكن هناك دليل على � َّأن البائع َّ
(وجد �أنه ،ك�أ�سا�س بديل
د
د
املح
الناقل ب�ضمان ت�سليم الب�ضاعة يف الوقت َّ ُ
لرف�ض مطالبة امل�شرتي بالتعوي�ضُ ،يعفي البائع من م�س�ؤولية الأ�ضرار
الناجمة عن ت�أخري الت�سليم حيث �أجنز البائع تنفيذ التزاماته ب�أن ر َّتب
على النحو الواجب لنقل الب�ضاعة وت�سليمها �إىل الناقل)؛( )43وقيام البائع
(وجد �أنه ُيعفي امل�شرتي من م�س�ؤولية دفع
بت�سليم ب�ضاعة غري مطابقة ُ
()44
فوائد عن الت�أخري يف دفع الثمن).
معينة ،ا�ستخدمت املحاكم �أو هيئات التحكيم
 -12ويف ق�ضايا �أخرى َّ
التي رف�ضت منح الإعفاء عبارات توحي ب�أنه مل يكن هناك عائق باملعنى
الوارد يف املادة  ،)1( 79رغم �أنه لي�س من الوا�ضح يف كثري من الأحيان ما
�إذا كانت النتيجة ترتكز فع ًال على عدم ا�ستيفاء ا�شرتاط العائق �أم على
�أحد العنا�صر الإ�ضافية املتعلِّقة ب�صفة العائق امل�شرتط (ك�أن يكون خارج ًا
عن �إرادة الطرف الذي يطالب بالإعفاء) .وتندرج يف هذه الفئة القرارات
التي تناولت احلاالت التالية :مطالبة م�ش ٍرت ب�إعفائه من م�س�ؤولية عدم دفع
بحرية
الثمن ب�سبب عدم كفاية االحتياطيات من � ِّأي عملة ميكن حتويلها ِّ
�إىل عملة الدفع ،حيث مل يرد هذا احلال يف القائمة ال�شاملة للظروف
املربرة للإعفاء املن�صو�ص عليها يف بند "القوة القاهرة" الوارد يف
ِّ
العقد؛( )45ومطالبة بائع بالإعفاء من م�س�ؤولية عدم الت�سليم ،على �أ�سا�س
تو ُّقف طارئ للإنتاج يف م�صنع املو ِّرد الذي ي�صنع الب�ضاعة؛( )46ومطالبة
م�شرت بالإعفاء من م�س�ؤولية رف�ض دفع ثمن ب�ضاعة ُ�سلِّمت �إليه ،ب�سبب
تطورات �سوقية �سلبية ،وم�شاكل يف تخزين الب�ضاعة ،و�إعادة تقييم عملة
ُّ
الدفع ،وانخفا�ض حركة التجارة يف جمال عمل امل�شرتي؛( )47ومطالبة
تعر�ض ل�ضائقة مالية
بائع بالإعفاء من م�س�ؤولية عدم الت�سليم ل َّأن مو ِّرده َّ
ق�صوى� ،أ َّدت �إىل وقفه �إنتاج الب�ضاعة ما مل يز ِّوده البائع "مببلغ �ضخم"
()48
للتمويل.
 -13وي�ستند معظم القرارات التي رف�ضت منح الإعفاء املطا َلب به
�إىل ا�شرتاطات �أخرى غري ا�شرتاط العائق ،دون تو�ضيح ما �إذا كانت
املحكمة �أو هيئة التحكيم قد ر�أت � َّأن ا�شرتاط العائق قد َّمت الوفاء به.
املتذرع بها يف هذه الق�ضايا ما يلي� :سرقة املبلغ الذي
وت�شمل العوائق َّ
()49
دفعه امل�شرتي من م�صرف �أجنبي ُح ِّول �إليه املبلغ؛ ولوائح اال�سترياد
املتعلِّقة مب�ستوى الن�شاط الإ�شعاعي يف الأغذية والتي مل ي�ستطع البائع
الوفاء بها؛( )50وازدياد �أ�سعار ال�سوق للطماطم ب�سبب ظروف جوية مناوئة
يف بلد البائع؛( )51وانخفا�ض �أ�سعار ال�سوق للب�ضاعة انخفا�ض ًا كبري ًا
()52
حدث بعد �إبرام العقد ولكن قبل �أن يفتح امل�شرتي خطاب اعتماد؛
وفر�ض حظر دويل على بلد البائع منع امل�شرتي من تخلي�ص الب�ضاعة
(كافيار) يف اجلمارك �أو ا�ستخدام الب�ضاعة ب� ِّأي طريقة �أخرى �إىل
�أن انق�ضى تاريخ �صالحيتها ولزم �إتالفها؛( )53وحدوث ارتفاع ملحوظ
وغري متو َّقع يف �أ�سعار ال�سوق الدولية للب�ضاعة قلب توازن العقد ولكن
مل يجعل قيام البائع بالتنفيذ م�ستحيالً؛( )54وعدم قيام مو ِّرد البائع
بت�سليم الب�ضاعة للبائع وارتفاع �أ�سعار ال�سوق للب�ضاعة �إىل ثالثة �أمثال
بعد �إبرام العقد؛( )55وعدم قيام مو ِّرد البائع بت�سليم الب�ضاعة ل َّأن �أكيا�س
ال�شحن املق َّدمة من امل�شرتي (وامل�صنوعة طبق ًا ملوا�صفات ح َّددها البائع)
مل تكن ممتثلة للمتطلبات التنظيمية حلكومة املو ِّرد؛( )56وعدم قيام

			

طرف ثالث دفع لـه امل�شرتي الثمن (ولكنه مل يكن وكيل حت�صيل م�أذون ًا
له من البائع) ب�إي�صال املبلغ �إىل البائع؛( )57و�صدور �أمر من حكومة
()58
تلوث كيميائي للب�ضاعة
امل�شرتي بتعليق دفع الديون الأجنبية؛( )59وحدوث ُّ
(فليفلة) من م�صدر غري معروف؛ وانخفا�ض كبري يف ال�سعر الذي
كان زبون امل�شرتي م�ستعدًّا لدفعه ثمن ًا للمنتجات التي ت�شكِّل الب�ضائع �أحد
()60
مك ِّوناتها.

معينة:
التعامل مع عوائق َّ
خمالفات املو ِّردين
تذرع بها وترد بقدر من التواتر يف القرارات
معينة ُي َّ
َّ -14ثمة عوائق َّ
املتاحة .ومن هذه العوائق عدم قيام طرف ثالث مو ِّرد ،يعتمد عليه
()61
تذرع
البائع يف توفري الب�ضائع ،بتنفيذ التزاماته .ففي ع َّدة ق�ضايا َّ
البائع بتخلُّف مو ِّرده عن التنفيذ كعائق قال �إنه ينبغي �أن يعفي البائع من
امل�س�ؤولية عن تخلُّفه عن ت�سليم الب�ضاعة نتيجة لذلك(� )62أو من امل�س�ؤولية
عن ت�سليم ب�ضاعة غري مطابقة )63(.و�أ�شارت ع َّدة قرارات �إىل � َّأن البائع
يتحمل عاد ًة تبعة ارتكاب مو ِّرده خمالفة و� َّأن البائع ال يح�صل ،ب�صفة
َّ
عامة ،على الإعفاء عندما يكون عدم قيامه بالتنفيذ راجع ًا �إىل تخلُّف
مو ِّرده )64(.ويف مناق�شة تف�صيلية للم�س�ألة ،ذكرت �إحدى املحاكم �صراحة
يتحمل البائع "تبعة احل�صول على الب�ضاعة" � -أي
�أنه وفق ًا التفاقية البيع َّ
تبعة عدم قيام مو ِّرده بالت�سليم يف الوقت املح َّدد �أو ت�سليمه ب�ضاعة غري
مطابقة  -ما مل ي َّتفق الطرفان على توزيع خمتلف للتبعة يف العقد ،و� َّأن البائع
يتذرع بتخلُّف مو ِّرده ك�أ�سا�س للإعفاء مبقت�ضى
ال ميكنه عاد
(ً )65ة ،من َّثم� ،أن َّ
املادة  .79وقد ربطت املحكمة حتليلها بنهج االتفاقية القائم على عدم
ال�سماح بالأخطاء �إزاء امل�س�ؤولية عن التعوي�ض عن خمالفة العقد ،ومن َّثم
ر�أت � َّأن البائع يف الق�ضية املعرو�ضة عليها ال ميكنه �أن يطالب بالإعفاء من
م�س�ؤولية ت�سليم ب�ضاعة غري مطابقة َّزوده بها طرف ثالث مو ِّرد .ورف�ضت
املحكمة تعليل حمكمة �أدنى �أ�شارت �إىل � َّأن ال�سبب الوحيد الذي جعل
البائع غري م� َّؤهل للإعفاء هو � َّأن فح�ص ًا �سليم ًا للب�ضاعة كان �سي�ؤ ِّدي �إىل
()66
إعفاء من
الك�شف عن العيب .ومع ذلك ،فقد منحت حمكمة �أخرى بائع ًا � ً
التعوي�ض عن ت�سليم ب�ضاعة غري مطابقة ،على �أ�سا�س � َّأن الب�ضاعة املعيبة
�صنعها طرف ثالث ،حيث اعتربت املحكمة ذلك عائق ًا يعفي من امل�س�ؤولية ما
()67
ت�صرف بح�سن َّنية.
دام البائع قد َّ

معينة:
التعامل مع عوائق َّ
حدوث تغيرُّ يف تكلفة التنفيذ
�أو يف قيمة الب�ضاعة
 -15ظهرت كذلك مرار ًا يف القرارات املتاحة ا ِّدعاءات ب� َّأن حدوث تغيرُّ
يف اجلوانب املالية للعقد ينبغي �أن ُيعفي الطرف املخالف من م�س�ؤولية
التعوي�ض .فقد دفع بائعون ب� َّأن حدوث زيادة يف تكلفة تنفيذ العقد ينبغي
�أن يعفيهم من التعوي�ض عن عدم ت�سليم الب�ضاعة )68(،و�أ َّكد م�شرتون
�أن حدوث انخفا�ض يف قيمة الب�ضاعة اجلاري بيعها ينبغي �أن يعفيهم
من التعوي�ض عن رف�ضهم ت�سلُّم الب�ضاعة ودفع ثمنها )69(.ومل ُتقبل هذه
احلجج ،وع َّلقت ع َّدة حماكم �صراحة ب� َّأن الطرف ُيعترب م�س�ؤو ًال عن
مت�س النتائج املالية
تبعة تقلُّبات ال�سوق وعوامل التكلفة الأخرى التي ُّ
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للعقد )70(.وهكذا �أ َّكدت �إحدى املحاكم ،يف رف�ضها مطالبة م�شرت
احل�صول على �إعفاء بعد انخفا�ض �سعر الب�ضاعة يف ال�سوق انخفا�ض ًا
كبرياًَّ � ،أن مثل تلك التقلُّبات يف ال�سعر هي جوانب من التجارة الدولية
ميكن تو ُّقعها ،و� َّأن اخل�سائر التي تنجم عنها هي جزء من "املخاطرة
العادية للأن�شطة التجارية" )71(.ورف�ضت حمكمة �أخرى منح الإعفاء لبائع
بعد �أن ارتفع �سعر الب�ضاعة يف ال�سوق �إىل ثالثة �أمثال ،قائلة �إنه "يتعينَّ
يتحمل تبعة ازدياد �أ�سعار ال�سوق  )72(."...و�أ�شار قرار
على البائع �أن َّ
تن�ص على الإعفاء على �أ�سا�س امل�شقة ح�سبما
�آخر �إىل � َّأن املادة  79ال ُّ
معرفة يف املبد�أ القانوين الإيطايل الوطني ب�ش�أن ال�صعوبة املفرطة
هي َّ
( ،)eccesiva onerosità sopravvenutaومن َّثم مل يكن ممكن ًا
للبائع ،مبقت�ضى اتفاقية البيع� ،أن يطالب بالإعفاء من م�س�ؤولية عدم
ت�سليم الب�ضاعة حيث ارتفع �سعر ال�سوق للب�ضاعة ارتفاع ًا "ملحوظ ًا وغري
متو َّقع" بعد �إبرام العقد )73(.و�سيق �سببان �آخران لرف�ض الإعفاء املطا َلب
به ب�سبب حدوث تغيرُّ يف الظروف املالية ،وهما � َّأن �آثار التغيرُّ كان ميكن
التغلُّب عليها )74(،و� َّأن �إمكانية التغيرُّ كان ينبغي �أخذها يف احل�سبان عند
()75
�إبرام العقد.

ا�شرتاط �أن يكون العائق
خارج ًا عن �إرادة الطرف
املطالب بالإعفاء
 -16لكي يكون الطرف الذي مل ين ِّفذ التزاماته م� َّؤه ًال للإعفاء ،ت�شرتط
املادة � )1( 79أن يكون عدم قيامه بالتنفيذ راجع ًا �إىل عائق "خارج عن
�إرادته" .وقد رئي � َّأن هذا اال�شرتاط مل ُي�ستوف ،ومن َّثم كان رف�ض منح
الإعفاء �صحيحاً ،حيث دفع امل�شرتي ثمن الب�ضاعة �إىل م�صرف �أجنبي
()76
حتول الأموال �إىل البائع قط.
ُ�سرقت منه الأموال ونتيجة لذلك مل َّ
ومن الناحية الأخرى ،ذهبت بع�ض القرارات �إىل � َّأن العائق خارج عن
�إرادة الطرف حيث حالت اللوائح احلكومية �أو �إجراءات امل�س�ؤولني
احلكوميني دون مت ُّكن طرف من التنفيذ .وهكذا اع ُترب م�شرت كان قد دفع
ثمن الب�ضاعة معفى من م�س�ؤولية التعوي�ض عن عدم ت�سلُّم الب�ضاعة حيث
�سي�صدقون
يت�سن ا�سترياد الب�ضاعة �إىل بلده ل َّأن امل�س�ؤولني مل يكونوا
مل َّ
ِّ
على �سالمتها )77(.وباملثل ،ر�أت هيئة حتكيم � َّأن حظر ًا على ت�صدير الفحم
طبقته دولة البائع ي�شكِّل عائق ًا خارج ًا عن �إرادة البائع ،رغم �أنها
احلجري َّ
()78
رف�ضت �إعفاء البائع لأ�سباب �أخرى .وركزت ع َّدة قرارات على م�س�ألة
ما �إذا كان عدم التنفيذ من جانب طرف ثالث كان عليه �أن يو ِّرد الب�ضاعة
للبائع ي�شكِّل عائق ًا خارج ًا عن �إرادة البائع )79(.فر�أت �إحدى املحاكم � َّأن
هذا ال�شرط ي�ستوفى حيث يكون قد �صنع الب�ضاعة املعيبة طرف ثالث
ت�صرف ب�سوء َّنية )80(.بيد �أنه
مو ِّرد للبائع� ،شريطة �أ َّال يكون البائع قد َّ
حيث مل ي�ستطع مو ِّرد البائع موا�صلة �إنتاج الب�ضاعة ما مل يز ِّوده البائع
"مببلغ كبري من املال" ،وجدت �إحدى هيئات التحكيم � َّأن عائق البائع عن
التنفيذ مل يكن خارج ًا عن �إرادته ،ذاكرة � َّإن البائع يجب �أن ي�ضمن قدرته
التنب�ؤ بها ،و� َّأن
املالية على التنفيذ حتى يف مواجهة �أحداث الحقة ال ميكن ُّ
هذا املبد�أ ينطبق �أي�ض ًا على عالقة البائع مبو ِّرديه )81(.وحيث �شحن مو ِّرد
البائع �إىل امل�شرتي مبا�شرة ،نيابة عن البائع ،نوع ًا طُ ِّور حديث ًا من �شمع
تطعيم كروم العنب ا َّت�ضح �أنه معيب ،رئي � َّأن هذه احلالة ال تنطوي على
عائق خارج عن �إرادة البائع :فقد ر�أت حمكمة �أدنى � َّأن ا�شرتاطات الإعفاء
مل ُت َ
�ستوف ل َّأن البائع كان �سيكت�شف امل�شكلة لو �أنه و َّفى بالتزامه بفح�ص
()82
ال�شمع قبل �أن ُي�شحن �إىل امل�شرتي ،ولدى اال�ستئناف � َّأيدت حمكمة
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�أعلى هذه النتيجة ولكنها رف�ضت تعليل املحكمة الأدنى ،ذاكرة � َّأن البائع
عما �إذا كان قد
مل يكن من �ش�أنه �أن يكون م� َّؤه ًال للإعفاء ِّ
بغ�ض النظر َّ
()83
أخل بالتزامه بفح�ص الب�ضاعة.
� َّ

ا�شرتاط عدم �إمكانية التو ُّقع على
نحو معقول �أن ي�أخذ الطرف
املُطا ِلب بالإعفاء العائقَ
يف االعتبار يف وقت �إبرام العقد
 -17ال�ستيفاء �شروط الإعفاء مبقت�ضى املادة  ،79يجب �أن يكون عدم
تنفيذ الطرف اللتزاماته راجع ًا �إىل عائق "مل يكن من املتو َّقع ب�صورة
معقولة �أن" ي�أخذه الطرف "يف االعتبار عند انعقاد العقد" .وكان عدم
ا�ستيفاء هذا ال�شرط �أحد الأ�سباب التي ذكرتها هيئة حتكيم لرف�ض
منح �إعفاء لبائع مل ي�سلِّم الب�ضاعة ب�سبب وقف طارئ للإنتاج يف م�صنع
املو ِّرد الذي كان ي�صنع الب�ضاعة للبائع )84(.ورف�ضت ع َّدة قرارات منح
الإعفاء عندما كان العائق موجود ًا وكان ينبغي �أن يكون معلوم ًا للطرف
يف وقت �إبرام العقد .وهكذا ر�أت املحكمة ،حيث طالب بائع بالإعفاء لأنه
مل ي�ستطع توفري حليب جم َّفف ميتثل للوائح اال�سترياد يف دولة امل�شرتي،
يتحمل
� َّأن البائع كان على علم بتلك
اللوائح عندما �أبرم العقد ولذلك َّ
()85
تبعة العثور على ب�ضاعة منا�سبة .وباملثلُ ،رف�ضت مطالبة بائع بالإعفاء
ا�ستناد ًا �إىل لوائح حتظر ت�صدير الفحم احلجري )86(،ومطالبة م�شرت
بالإعفاء ا�ستناد ًا �إىل لوائح تعلِّق دفع الديون الأجنبية )87(،لأنه يف كل
من الق�ضيتني كانت اللوائح موجودة (ومن َّثم كان ينبغي �أن ت�ؤخذ يف
احل�سبان) يف وقت �إبرام العقد .وقد ُح ِّمل الطرفان امل�س�ؤولية عن �أخذ
�إمكانية حدوث تغيرُّ يف القيمة ال�سوقية للب�ضاعة يف االعتبار ل َّأن مثل هذه
التطورات كان من املمكن تو ُّقعها عند �إبرام العقدُ ،ورف�ضت الدعاوى
ُّ
القائلة ب� َّأن تلك التغيرُّ ات ت�شكِّل عائق ًا ينبغي �أن يعفي الطرف الذي
()88
ت�ضرر بها.
َّ

ا�شرتاط عدم �إمكانية التو ُّقع على
نحو معقول �أن يتج َّنب الطرف
الذي يطالب بالإعفاء العائق
�أو يتغ َّلب عليه
 -1٨لكي يفي الطرف الذي مل ين ِّفذ التزاماته بال�شروط امل�سبقة للإعفاء
مبقت�ضى املادة  ،)1( 79يجب �أن يكون عدم التنفيذ راجع ًا �إىل عائق
مل يكن من املعقول تو ُّقع �أن يتج َّنبه ذلك الطرف .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يجب
�أ َّال يكون من املعقول تو ُّقع �أن يتغ َّلب الطرف على العائق �أو على عواقبه.
وقد ا�ستندت ع َّدة حماكم �أو هيئات حتكيم �إىل عدم توافر هذه ال�شروط
يف رف�ض منح �إعفاءات لبائعني زعموا � َّأن عدم تنفيذهم التزاماتهم يرجع
�إىل تق�صري مو ِّرديهم .وهكذا رئي � َّأن بائع ًا �شحن مو ِّرده (نيابة عنه) �إىل
خا�صا بتطعيم كروم العنب )89(،وكذلك
امل�شرتي مبا�شرة �شمع ًا معيب ًا ًّ
()90
بائع ًا مل يقم مو ِّرده ب�إنتاج الب�ضاعة ب�سبب �إغالق طارئ مل�صنعه ،كان
من املعقول �أن ُيتو َّقع منهما �أن يتج َّنبا هذين العائقني �أو يتغ َّلبا عليهما،
ومن َّثم �أن يفيا بالتزاماتهما التعاقدية )91(.وباملثل رئي � َّأن بائع طماطم
لي�س معفى من م�س�ؤولية عدم ت�سليم الب�ضاعة عندما �أتلفت �أمطار غزيرة
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م�سببة ارتفاع ًا يف �سعر ال�سوق؛ فقد ر�أت
حم�صول الطماطم يف بلدهِّ ،
املحكمة �أنه ،مبا � َّأن حم�صول الطماطم مل يتلف كله ،كان التنفيذ من
جانب البائع ال يزال ممكناً ،و� َّأن انخفا�ض �إمدادات الطماطم وكذلك
ارتفاع تكلفتها كانا عائقني ميكن للبائع التغلُّب عليهما )92(.وحيث طالب
بائع بالإعفاء ل َّأن املعدات امل�ستعملة املن�صو�ص عليها يف العقد مل ُت�ستخدم
املحددة يف العقد ،رف�ضت املحكمة الإعفاء ،ل َّأن
يف �صنعها املك ِّونات ِّ
البائع كان يقوم بانتظام ب�إ�صالح املعدات امل�ستعملة وجتديدها وكان
مزودة مبك ِّونات ال يعر�ضها ال�صانع
من َّثم قادر ًا على توريد ب�ضائع َّ
()93
عما
حترت املحاكم �أو هيئات التحكيم َّ
الأ�صلي .ويف بع�ض الق�ضاياَّ ،
�إذا كان من املعقول �أن يتم َّكن الطرف الذي يطالب بالإعفاء من التغلُّب
على العائق بالقيام بتنفيذ مماثل ي�شكِّل "بدي ًال معقو ًال من الناحية
()94
التجارية".

ا�شرتاط �أن يكون عدم التنفيذ
"ب�سبب" عائق
 -19لكي يكون الطرف الذي مل ين ِّفذ التزاماته م� َّؤه ًال للإعفاء مبقت�ضى
املادة  ،)1( 79يجب �أن يكون عدم قيامه بالتنفيذ "ب�سبب" عائق يفي
التذرع
باال�شرتاطات التي نوق�شت يف الفقرات ال�سابقة .وقد جرى
ُّ
با�شرتاط ال�سببية هذا ك�سبب لرف�ض مطالبة طرف بالإعفاء ،وذلك مث ًال
حيث مل ي�ستطع م�شرت �أن يثبت � َّأن تق�صريه (عدم فتح اعتماد م�ستندي)
كان ب�سبب قرار حكومته تعليق ت�سديد الديون اخلارجية )95(.وميكن �أي�ض ًا
توفري مثال لإعمال �شرط ال�سببية با�ستئناف يف ق�ضية تتع َّلق مبطالبة بائع
ب�إعفائه ،مبقت�ضى املادة  ،79من امل�س�ؤولية عن التعوي�ض عن ت�سليم �شمع
معيب خا�ص بتطعيم كروم العنب .فقد دفع البائع ب�أنه معفى ل َّأن طرف ًا
ثالث ًا مو ِّرد ًا قام ب�إنتاج ال�شمع و�شحن الب�ضاعة �إىل امل�شرتي مبا�شرة.
ورف�ضت حمكمة دنيا مطالبة البائع لأنها ر�أت �أنه كان ينبغي له �أن
يخترب ال�شمع ،الذي كان منتج ًا جديداً ،وكان يف هذه احلالة �سيكت�شف
امل�شكلة؛( )96ولذلك خل�صت املحكمة �إىل � َّأن الإنتاج املعيب من جانب املو ِّرد
لي�س عائق ًا خارج ًا عن �إرادة البائع .ولدى اال�ستئناف �أمام حمكمة �أعلى،
دفع البائع ب� َّأن كل �شمع تطعيم العنب الذي �أنتجه مو ِّرده ذلك العام كان
معيباً ،بحيث �إنه حتى لو كان قد باع نوع ًا تقليد ًّيا (ميكن �أن ُيفرت�ض �أنه
()97
لتعر�ض امل�شرتي لنف�س اخل�سارة.
مل يكن ليتعينَّ عليه �أن يفح�صه) َّ
احلجة لأنها رف�ضت تعليل املحكمة الأدنى :فقد ر�أت
ورف�ضت املحكمة تلك َّ
املحكمة الأعلى � َّأن م�س�ؤولية البائع عن الب�ضاعة املعيبة التي يقوم بتوريدها
طرف ثالث ال تتو َّقف على عدم وفائه بالتزامه بفح�ص الب�ضاعة؛ بل تن�ش�أ
يتحملوا "تبعة احل�صول
م�س�ؤولية البائع عن �أنه يتعينَّ على البائعني �أن َّ
على الب�ضاعة" ،ما مل ي َّتفق الطرفان على خالف ذلك ،و� َّأن البائع كان
�سيتحمل امل�س�ؤولية عن الب�ضاعة غري املطابقة حتى ولو مل يكن ملزَ م ًا ب�أن
َّ
يفح�صها قبل ت�سليمها .ومن َّثم ف�إنه حتى لو كان البائع قد باع �شمع ًا معيب ًا
مل يكن ملزَ م ًا ب�أن يفح�صه ف� َّإن التق�صري كان �سيظ ُّل غري نا�شئ عن عائق
يفي با�شرتاطات املادة .79

عبء الإثبات
�سيما العبارة التي ت�شري
 -20ت�ؤ ِّكد ع َّدة قرارات � َّأن املادة —)1( 79وال َّ
�إىل � َّأن الطرف ُيعفى "�إذا �أثبت � َّأن عدم التنفيذ كان ب�سبب عائق يعود

			

�إىل ظروف خارجة عن �إرادته ُ —"...تلقي �صراحة عبء �إثبات �شروط
الإعفاء على الطرف املطالب بالإعفاء )98(،و� َّأن هذا ُيثبت �أي�ض ًا � َّأن عبء
الإثبات هو عموم ًا م�س�ألة داخلة يف نطاق االتفاقية )99(.و�إ�ضافة �إىل ذلك،
ت�ؤ ِّكد تلك القرارات � َّأن املادة  )1( 79تد ُّل على مبد�أ عام لالتفاقية ُيلقي
يتذرع بقاعدة
عبء الإثبات على عاتق الطرف الذي ِّ
يقدم مطالبة �أو َّ
�أو ا�ستثناء �أو اعرتا�ض ،و� َّأن هذا املبد�أ العام ميكن ا�ستخدامه ،عم ًال
باملادة  )2( 7من اتفاقية البيع ،لت�سوية م�سائل عبء الإثبات التي
ال تتناولها االتفاقية �صراحة )100(.والنهج امل َّتبع يف ع َّدة قرارات �أخرى �أو
ن�صها يفيد �ضمن ًّيا بقوة ب� َّأن عبء �إثبات عنا�صر الإعفاء يقع على عاتق
ِّ
()101
الطرف الذي يطالب بالإعفاء.

املادة )2( 79
 -21تفر�ض املادة � )2( 79شروط ًا خا�صة �إذا طالب طرف بالإعفاء
ل َّأن عدم تنفيذه التزامه كان "نتيج ًة لعدم تنفيذ الغري الذي ُعهد �إليه
بتنفيذ العقد ك ًّال �أو جزء ًا" .وقد ورد يف �أحد القرارات تعليق عام ب� َّأن
"نطاق املادة  )2( 79من اتفاقية البيع هو الإبقاء على م�س�ؤولية البائع
�إذا اعتمد على الغري للتنفيذ الكلي �أو اجلزئي للعقد .وال ُيعترب موظفو
البائع ومو ِّردوه من الغري وفق ًا التفاقية البيع ،رغم �أنهم �أ�شخا�ص يقومون،
من تلقاء �أنف�سهم �أو ك�أطراف م�ستقلة ،بتنفيذ جزء من العقد �أو كله.
أعم ف� َّإن الأفراد الذين ُيعهد �إليهم  -من جانب البائع وبعد
وب�صفة � ٍّ
�إبرام العقد  -بالوفاء بااللتزامات القائمة جتاه امل�شرتي ُيعتربون من
وهم ،ب�صفة خا�صة ،الناقلون الذين ي�سلِّمون
الغري وفق ًا التفاقية البيعُ .
الب�ضاعة �إىل البائع واملتعاقدون من الباطن الذين َيعهد �إليهم البائع
بالقيام ب�أعمال الت�شطيب )102(".وتتط َّلب املادة  ،)2( 79حيثما تنطبق،
ا�ستيفاء �شروط الإعفاء مبوجب املادة  )1( 79فيما يتع َّلق بالطرف الذي
يطالب بالإعفاء وكذلك فيما يتع َّلق بالطرف الثالث (الغري) ،قبل منح
الإعفاء .وينطبق ذلك رغم � َّأن الطرف الثالث قد ال يكون م�شمو ًال بالنزاع
بني البائع وامل�شرتي (ومن َّثم ال يطا ِلب ب�إعفاء) ،ورغم � َّأن التزامات
الطرف الثالث قد ال تكون خا�ضعة التفاقية البيع .وتزيد اال�شرتاطات
اخلا�صة التي تفر�ضها املادة  )2( 79من ال�صعوبات التي تواجه الطرف
املهم معرفة متى تنطبق .ومن امل�سائل
الذي يطالب بالإعفاء ،ولذا فمن ِّ
الرئي�سية ،يف هذا ال�ش�أن ،معنى عبارة "الغري الذي ُعهد �إليه [�أي َعهد
�إليه الطرف الذي يطالب بالإعفاء] بتنفيذ العقد ك ًّال �أو جزء ًا" .وقد
تناولت ع َّدة ق�ضايا م�س�ألة ما �إذا كان املو ِّرد الذي يعتمد عليه البائع
ل�شراء الب�ضاعة �أو �إنتاجها م�شمو ًال بهذه العبارة ،بحيث يكون على البائع
الذي يطالب بالإعفاء ب�سبب تق�صري من ذلك املو ِّرد �أن ي�ستوفي �شروط
املادة  )103(.)2( 79ويف �أحد القرارات ،ر�أت حمكمة ا�ستئناف �إقليمية
� َّأن ال�صانع الذي طلب منه البائع �شمع تطعيم كروم العنب لكي ُي�شحن
مبا�شرة �إىل امل�شرتي مل يكن م�شمو ًال بنطاق املادة  ،)2( 79و� َّأن مطالبة
البائع بالإعفاء حتكمها املادة  )1( 79ح�صراً )104(.ولدى اال�ستئناف،
�أبطلت حمكمة �أعلى القرار ،م�شرية �إىل � َّأن البائع لي�س م� َّؤه ًال للإعفاء
مبقت�ضى � ٍّأي من املادتني � )1( 79أو  )105(.)2( 79و�أ�شارت هيئة حتكيم
�إىل � َّأن املادة  )2( 79تنطبق عندما يطا ِلب البائع بالإعفاء ب�سبب
تق�صري من "متعاقد من الباطن" �أو من "موظفي البائع نف�سه" ولكن
()106
ال تنطبق عندما يكون الطرف الثالث "�صانع ًا �أو مو ِّرد ًا فرع ًّيا".
ومن اجلهة الأخرى ،افرت�ضت هيئة حتكيم � َّأن �صانع �أ�سمدة تعاقد معه
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معينة من
بائع لتوريد الب�ضاعة و َّمت توجيه امل�شرتي ب�أن ُير�سل �إليه �أنواع ًا َّ
الأكيا�س ل�شحن الب�ضاعة م�شمول باملادة  )107(.)2( 79و�أ�شري �أي�ض ًا �إىل
� َّأن ناق ًال عهد �إليه البائع بنقل الب�ضاعة هو من ذلك النوع من الغري الذي
()108
يندرج يف نطاق املادة .)2( 79

�أنه" :مبوجب هذه املبادئ ،املدرجة يف مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية
الدولية ويف غريها ،يح ُّق �أي�ض ًا للطرف الذي ي�ستظهر بتغيرُّ الظروف
الذي يخ ُّل بتوازن العقد �إخال ًال جذر ًّيا � ...أن يطالب ب�إعادة التفاو�ض على
()112
العقد".

املادة � :)5( 79آثار الإعفاء

خمالفة املادة  :79العالقة
بني املادة  79و�شروط
"القوة القاهرة"

 -22تق�ضي املادة  )5( 79من االتفاقية ب� َّأن املطالبة بالإعفاء املقبولة
حتمي الطرف من امل�س�ؤولية عن التعوي�ض ولكنها ال متنع الطرف الآخر
من "ا�ستعمال � ٍّأي من حقوقه الأخرى خالف طلب التعوي�ضات" .وقد
ُرف�ضت املطالبات بالتعوي�ض املق َّدمة �ضد طرف يف الق�ضايا التي كان
فيها ذلك الطرف م� َّؤه ًال للإعفاء مبقت�ضى املادة ُ )109(.79ورف�ضت �أي�ض ًا
مطالبة بائع بفائدة على اجلزء الذي مل ُيدفع من الثمن املتعاقد عليه،
()110
على �أ�سا�س � َّأن امل�شرتي ُمنح �إعفاء من م�س�ؤوليته عن عدم الدفع.
ويف �أحد القرارات ،يبدو � َّأن ك ًّال من مطالبة امل�شرتي بالتعوي�ض وبح ِّقه يف
ف�سخ العقد قد ُرف�ضا ل َّأن ت�سليم البائع ب�ضاعة غري مطابقة �إىل امل�شرتي
"كان ب�سبب عائق خارج عن �إرادته" ،رغم � َّأن املحكمة �سمحت للم�شرتي
()111
وقررت حمكمة النق�ض
بتخفي�ض الثمن ملراعاة عدم املطابقة.
َّ
مطبقة املبادئ العامة عم ًال باملادة  )2( 7من اتفاقية البيع،
البلجيكيةِّ ،

 -23لي�ست املادة  79م�ستثناة من القاعدة املن�صو�ص عليها يف املادة 6
ن�ص من
والتي تخ ِّول للطرفني "ا�ستبعاد تطبيق  ..االتفاقية" �أو "خمالفة ٍّ
ف�سرت القرارات املادة  79باال ِّت�ساق مع
ن�صو�صها �أو تعديل �آثاره" .وقد َّ
�شروط "القوة القاهرة" الواردة يف العقد املربم بني الطرفني .فخل�ص
قرار �إىل � َّأن البائع لي�س معفى من م�س�ؤولية عدم ت�سليم الب�ضاعة� ،سواء
مبقت�ضى املادة � 79أو مبقت�ضى �شرط القوة القاهرة املن�صو�ص عليه
يف العقد ،وبذلك �أوحى القرار ب� َّأن الطرفني مل ي�ستبعدا ،باالتفاق على
احلكم التعاقدي ،تطبيق املادة  )113(.79ورف�ض قرار �آخر مطالبة امل�شرتي
يحتج امل�شرتي ب�أنها متثِّل قوة قاهرة
بالإعفاء حيث رئي � َّأن الظروف التي ُّ
يت�ضمنها العقد
التي
القاهرة
القوة
مل ترد يف القائمة احل�صرية حلاالت
َّ
()114
املربم بني الطرفني.

احلوا�شي
()1
جممدة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة املحلية يف كومارنو� ،سلوفاكيا� ١٢ ،آذار/مار�س ( ٢٠٠٩ق�ضية ب�ش�أن بازالء َّ
املحكمة املحلية يف كومارنو� ،سلوفاكيا� ٢٤ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٩ق�ضية ب�ش�أن بطاط�س) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()2املحكمة اجلزئية يف �شارلوتينبورغ� ،أملانيا� ٤ ،أيار/مايو  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان . www.cisg.law.pace.edu :لالطِّ الع على مزيد من النقا�ش ب�ش�أن املادة  ،)4( 79انظر النبذة ب�ش�أن الباب ثاني ًا من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث ،والنبذة ب�ش�أن
املادة .74
()3حمكمة النق�ض ،بلجيكا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،)Scafom International BV v. Lorraine Tubes S.A.S.( 200٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 .www.cisg.law.pace.eduر�أت املحكمة �أي�ض ًا �أنه ،مبوجب املبادئ العامة املنطبقة عم ًال باملادة  )2( 7من اتفاقية البيع ،ت�شمل النتائج القانونية للم�شقة االقت�صادية التزام ًا من
الطرفني ب�إعادة التفاو�ض على العقد .وتتناول املناق�شات الواردة يف �إطار املادة � )5( 79أدناه هذا اجلانب من القرار.
()4حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٤ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ حمكمة كوبهانديل ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧ت�شري �إىل � َّأن البائع ال ميكن �أن ُيعفى من امل�س�ؤولية عن التخلُّف عن الت�سليم �إ َّال �إذا مل تعد
هناك ب�ضائع منا�سبة متو ِّفرة يف ال�سوق)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤حمكمة مونزا املدنية� ،إيطاليا ١٤ ،كانون الثاين/يناير  .]١٩٩٣لكن انظر حمكمة منطقة �شارلوتينبورغ� ،أملانيا،
� ٤أيار/مايو  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :حيث �أ�شارت املحكمة
�ضمن ًّيا �إىل � َّأن املعيار اخلا�ص باملطالبة بالإعفاء مبوجب املادة � 79أكرث ت�ساه ًال من معيار "اال�ستحالة" ،فقد ر�أت � َّأن امل�شرتي معفى من دفع الفائدة عن ت�أخري دفع الثمن رغم �أنه
كان وا�ضح ًا � َّأن الدفع يف املوعد املح َّدد كان ممكن ًا  -رغم �أنه مل يكن من املعقول تو ُّقع الدفع يف ظلِّ الظروف ال�سائدة ،ح�سب ر�أي املحكمة.
()٥ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س و ٢١حزيران/يونيه .]١٩٩٦
()٦
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤حمكمة مونزا املدنية� ،إيطاليا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣انظر َّ
()٧
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٧حمكمة منطقة �آخني� ،أملانيا� ١٤ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٣انظر َّ
()٨ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤حمكمة مونزا املدنية� ،إيطاليا ١٤ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٣
()٩ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س .]١٩٩٩
()١٠املحكمة التجارية يف بي�سان�سون ،فرن�سا ١٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()11ق�ضية كالوت رقم [ 1501حمكمة النق�ض ،فرن�سا� 17 ،شباط/فرباير  ،]2015ت�ست�أنف قرار حمكمة اال�ستئناف يف رين ،فرن�سا� 4 ،أيلول�/سبتمرب .2012
()12انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦ناق�شت املحكمة تطبيق املادة ،79
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س
ف�أ َّكدت � َّأن "توزيع التبعة الوارد يف العقد هو وحده ذو ال�صلة باملو�ضوع هنا") (انظر َّ
�"( ]١٩٩٩إمكانية الإعفاء مبوجب املادة  79من اتفاقية البيع ال تغيرِّ توزيع التبعة الوارد يف العقد") ،انظر املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،١٩٩٨يونيلك�س؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا� ١٢ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨يونيلك�س؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ١٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٨٩ ،قرار التحكيم رقم ])٦٢٨١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا،
� ٢٨شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨١٢٨يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٠املحكمة املحلية يف �آل�سفلد� ،أملانيا،
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

� 12أيار/مايو ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٠حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا ١٢ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠١ترف�ض منح امل�شرتي �إعفاء حيث خف�ض زبون امل�شرتي تخفي�ض ًا
تت�ضمن كعن�صر فيها الب�ضائع املعنية؛ و�أ�شارت املحكمة �إىل � َّأن مثل هذا احلدث ميكن تو ُّقعه يف � ِّأي عقد طويل الأجل مثل
كبري ًا الثمن الذي ميكن �أن يدفعه عن املنتجات التي َّ
العقد املربم بني امل�شرتي والبائع ،وخل�صت من َّثم �إىل �أنه "ميكن [للم�شرتي] ،ذي اخلربة يف املمار�سات امل َّتبعة يف ال�سوق الدولية� ،أن ي�ضع �ضمانات لتنفيذ التزامات [البائع] �أو
يتحمل التبعة املرتبطة بعدم االلتزام.)".
�أن يدرج ترتيبات ملراجعة تلك التزامات .ومبا �أنه مل يفعل ذلك فهو َّ
()13
الن�ص الكامل للقرار).
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦انظر َّ
()14ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة الهنغارية ،هنغاريا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب .]١٩٩٦
()15ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ١٠ ،شباط/فرباير .]١٩٩٩
()16هيئة التحكيم االحتادية ملنطقة مو�سكو ،االحتاد الرو�سي� ٤ ،شباط/فرباير  ،)Rimpi Ltd v. Moscow Northern Customs Department( ٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٦ ،متوز/يوليه (Raw Materials Inc. v. ٢٠٠٤
) ،Manfred Forberich GmbH & Co.متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف بي�سان�سون ،فرن�سا ١٩ ،كانون الثاين/يناير ،١٩٩٨
(منح البائع �إعفاء من دفع تعوي�ض عن عدم مطابقة الب�ضائع ،رغم � َّأن املحكمة �أمرت البائع ب�أن ير َّد �إىل امل�شرتي جزء ًا من املبلغ)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣١املحكمة
يونيلك�س ُ
(تقرر � َّأن البائع معفى من دفع تعوي�ض عن الت�أخري يف ت�سليم الب�ضائع).
]
١٩٩٩
�شباط/فرباير
١٠
�سوي�سرا،
زيوريخ،
كانتون
التجارية يف
َّ
()17املحكمة اجلزئية يف روتردام ،هولندا ١٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أمرت املحكمة امل�شرتي
ب�إثبات العائق)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1102جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 25 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]200١ق�ضية ب�ش�أن
�أقرا�ص م�ضغوطة من النوع  ،)DVD HiFiترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٩ ،كانون الثاين/
يناير  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أمرت املحكمة
البائع ب�إثبات العائق)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٩ ،آب�/أغ�سط�س ( 2002قرار التحكيم رقم )CISG 2002/21
(ق�ضية ب�ش�أن فو�سفور �أ�صفر) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة املحلية يف فرايبورغ� ،أملانيا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٢
�سيارات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية
(ق�ضية ب�ش�أن َّ
ال�صني ال�شعبية ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ٢٠٠٢قرار التحكيم رقم ( )CISG 2002/16ق�ضية ب�ش�أن �آلة نق�ش) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٦ ،حزيران/يونيه ( ٢٠٠٣قرار التحكيم
رقم  ،)٢٠٠٢/١٣٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ٢ ،شباط/فرباير � ،٢٠٠٤أملانيا،
(ق�ضية ب�ش�أن معدات طحن) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٩ ،ني�سان�/أبريل ( ٢٠٠٤قرار التحكيم رقم  ،)٢٠٠٣/١٢٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة العليا ،النم�سا ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ق�ضية ب�ش�أن حافلة كهربائية) (رغم � َّأن حمكمة اال�ستئناف وافقت على
مطالبة البائع مبوجب املادة  ،)2( 79نق�ضت املحكمة العليا القرار ،ور�أت �أنه ال توجد �أطراف ثالثة ذات �صلة بالأمر ،بل توجد فقط عالقة بني �شركة هي طرف �أ�صيل وفرع
لها)؛ املحكمة التجارية يف توجنريين ،بلجيكا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير  ،)Scaforn International BV & Orion Metal BVBA v. Exma CPI SA( ٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية
م�شعة)،
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Hovioikeus/hovrätt Turku[1182فنلندا� ٢٤ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٥ق�ضية ب�ش�أن توابل َّ
حتليل حتريري بالإنكليزية متاح على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي،
 ٢١ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٥قرار التحكيم رقم ( )٢٠٠٥/٤٢ق�ضية ب�ش�أن معدات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ Efetio
عباد ال�شم�س) ،حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
 ،Lamiasاليونان( ٢٠٠٦ ،امللف رقم ( )٢٠٠٦/٦٣ق�ضية ب�ش�أن بذور َّ
�سيارة م�سروقة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
أن
ش�
ب�
(ق�ضية
]
2007
آذار/مار�س
� 
2١
كالوت رقم [ 1235حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن� ،أملانيا،
َّ
ك�سارة مطرقية) ،ترجمة بالإنكليزية
أن
ش�
ب�
(ق�ضية
٢٠٠٧
أيار/مايو
�
ال�شعبية،
ال�صني
جمهورية
ال�صينية،
الدويل
www.cisg.law.pace.edu؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري
َّ
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٦ ،ني�سان�/أبريل (Macromex Srl. ٢٠٠٨
) ،v. Globex International. Inc.متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٠هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة
يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س ( ٢٠٠٥قرار التحكيم رقم ])١٩٩٤/١٥٥؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،١٩٩٨
يونيلك�س؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٤ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س  ،]١٩٩٩ت�ؤ ِّيد
حد ما) ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س ]١٩٩٨؛ غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا،
(لأ�سباب خمتلفة �إىل ٍّ
 ٢٤ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨١٢٨يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه
]١٩٩٦؛ حمكمة منطقة �إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٨٩ ،قرار
(تطبق املحكمة املبادئ الوطنية اليوغو�سالفية ،ولكن ت�شري �أي�ض ًا �إىل � َّأن الإعفاء كان من �ش�أنه �أن ُيرف�ض مبوجب املادة .)79
التحكيم رقم ِّ ])٦٢٨١
()18ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٣حمكمة منطقة فيلي�ساو� ،سوي�سرا� ١٢ ،آذار/مار�س ( ٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن �أخ�شاب)] (ترف�ض املوافقة على منح البائع �إعفاء من دفع الفائدة،
ولكن توافق على منحه �إعفاء من دفع تعوي�ض)؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٠ ،آب�/أغ�سط�س (Hilaturas Miel, S.L. v. ٢٠٠٨
) ،Republic of Iraqمتاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي،
 ٢٢كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٦/١٥٥يونيلك�س (منحت امل�شرتي الذي دفع ثمن الب�ضائع �إعفاء من دفع تعوي�ض عن الأ�ضرار الناجتة من تخلُّفه عن
الت�سلُّم)؛ حمكمة منطقة �شارلوتينبورغ� ،أملانيا� ٤ ،أيار/مايو  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduمنحت امل�شرتي �إعفاء من امل�س�ؤولية عن دفع الفائدة والتعوي�ض ب�سبب الت�أخر يف دفع الثمن).
()19هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٣٠ ،متوز/يوليه ( ٢٠٠١قرار التحكيم رقم  ،)٢٠٠٠/١٩٨ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1101جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني
ال�شعبية� ٤ ،شباط/فرباير ( ]2002ق�ضية ب�ش�أن ق�ضبان حديد �صلب) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم ٩٧٦
[جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٦ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠٣ق�ضية ب�ش�أن مادة الألومينا) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1122جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ]٢٠٠٣
(ق�ضية ب�ش�أن قطن �أ�سرتايل) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩3حمكمة منطقة فيلي�ساو� ،سوي�سرا،
� ١٢آذار/مار�س ( ٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن �أخ�شاب)] (رف�ضت منح امل�شرتي �إعفاء من دفع الفائدة ،ولكن وافقت على منحه �إعفاء من دفع التعوي�ض)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٩حمكمة
النق�ض ،فرن�سا ٣٠ ،حزيران/يونيه )Société Romay AG v. SARL Behr France( ]٢٠٠٤؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
� ٢٥أيار/مايو ( ٢٠٠٥ق�ضية ب�ش�أن خام احلديد) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة
.
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االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٦قرار التحكيم رقم  ،)٢٠٠٦/٣٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٢هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم ])١٩٩٢/١٢٣؛ الر�سالة الإعالمية رقم  29ال�صادرة عن هيئة التحكيم العليا يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨يونيلك�س؛
املحكمة التجارية ،ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا� ١٢ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم ٤١٠
[حمكمة منطقة �آل�سفلد� ،أملانيا� 12 ،أيار/مايو]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ])٧١٩٧؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٤٨٠حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا ١٢ ،حزيران/يونيه .]٢٠٠١
()20ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س .]١٩٩٨
()21ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س .]١٩٩٩
()22املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()23املحكمة التجارية يف بي�سان�سون ،فرن�سا ١٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()24ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ١٠ ،شباط/فرباير .]١٩٩٩
()25املحكمة التجارية يف بي�سان�سون ،فرن�سا ١٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()26حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٦ ،متوز/يوليه  ،)Raw Materials Inc. v. Manfred Forberich GmbH & Co.. KG( ٢٠٠٤متاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()27هيئة التحكيم االحتادية ملنطقة مو�سكو ،االحتاد الرو�سي� ٤ ،شباط/فرباير  ،)Rimpi Ltd v. Moscow Northern Customs Department( ٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()28املحكمة اجلزئية يف �شارلوتينبورغ� ،أملانيا� ٤ ،أيار/مايو  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()29هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٦/١٥٥يونيلك�س.
()30ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٢هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ١٩٩٥قرار
التحكيم رقم ])١٩٩٢/١٢٣؛ الر�سالة الإعالمية رقم  29ال�صادرة عن هيئة التحكيم العليا يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨يونيلك�س؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ١٦٣هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة ،هنغاريا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٦؛ غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا� ١٢ ،شباط/
فرباير  ،١٩٩٨يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٠حمكمة منطقة �آل�سفلد� ،أملانيا� 12 ،أيار/مايو.]١٩٩٥
()31ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٣حمكمة منطقة فيلي�ساو� ،سوي�سرا� ١٢ ،آذار/مار�س ( ٢٠٠٤ق�ضية ب�ش�أن �أخ�شاب)] (ترف�ض منح امل�شرتي �إعفاء من دفع الفائدة ،ولكن متنحه
�إعفاء من دفع التعوي�ض).
()32ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣٩حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٣٠ ،حزيران/يونيه .])Société Romay AG v. SARL Behr France( ٢٠٠٤
()33ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ])٧١٩٧؛ املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو ،١٩٩٥
يونيلك�س.
()34ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٠هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم
رقم ])١٩٩٤/١٥٥؛ املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٨يونيلك�س؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٤ ،متوز/يوليه ،١٩٩٧
يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٨٩ ،قرار التحكيم رقم ])٦٢٨١؛ غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا ٢٤ ،ني�سان/
�أبريل  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية١٩٩٥ ،
(قرار التحكيم رقم  ،)٨١٢٨يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٦
()35ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س ]١٩٩٩؛ حمكمة منطقة �إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س .انظر �أي�ض ًا املحكمة
اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٨يونيلك�س (ترف�ض منح �إعفاء للبائع الذي مل يتم َّكن من احل�صول على ب�ضائع مطابقة ولهذا ال�سبب تخ َّلف
عن الت�سليم).
()36
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦انظر َّ
()37
بناء على وقائع
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س  .]١٩٩٨رف�ضت املحكمة رغم ذلك طلب البائع �إعفاءهً ،
املعينة.
الق�ضية َّ
()38ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س  .]١٩٩٩لالطِّ الع على املزيد من املناق�شة مل�س�ألة ما �إذا كان بو�سع البائع �أن يطالب بالإعفاء مبوجب
املادة  79من ت�سليم ب�ضائع مطابقة ،انظر الفقرة � 8أعاله.
()39املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
ً
إعفاء من امل�س�ؤولية عن التخلُّف عن ت�سليم الب�ضائع (فحم حجري)
�
ا
أي�ض
�
البائع
طلب
يونيلك�س.
،١٩٩٦
أبريل
�
ني�سان/
٢٤
بلغاريا،
البلغارية،
()40غرفة التجارة وال�صناعة
ً
مق�صر ًا بالفعل عندما وقع الإ�ضراب.
ب�سبب �إ�ضراب عمال مناجم الفحم ،ولكن املحكمة رف�ضت الطلب ل َّأن البائع كان ِّ
()41هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٦/١٥٥يونيلك�س.
()42املحكمة التجارية يف بي�سان�سون ،فرن�سا ١٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()43
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ١٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٩انظر َّ
()44املحكمة اجلزئية يف �شارلوتينبورغ� ،أملانيا� ٤ ،أيار/مايو  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()45ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٢هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ١٩٩٥قرار
التحكيم رقم .])١٩٩٢/١٢٣
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()46ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٠هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم
رقم .])١٩٩٤/١٥٥
()47غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا� ١٢ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()48ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٦
()49الر�سالة الإعالمية رقم  29ال�صادرة عن هيئة التحكيم العليا يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()50املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()51حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٤ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٧يونيلك�س.
()52املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()53
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة وال�صناعة الهنغارية ،هنغاريا ١٠ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٦انظر َّ
()54ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤حمكمة مونزا املدنية� ،إيطاليا ١٤ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٣
()55ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير .]١٩٩٧
()56هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨١٢٨يونيلك�س.
()57ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٠حمكمة منطقة �آل�سفلد� ،أملانيا� ١٥ ،أيار/مايو .]١٩٩٥
()58
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧١٩٧انظر َّ
()59املحكمة املحلية يف �إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س� .أ�شارت هيئة حتكيم �إىل �أنه ،مبوجب القانون اليوغو�سالفي الوطني ،مل يكن من �ش�أن ارتفاع
تطور ميكن تو ُّقعه � -أن يعفي البائع من امل�س�ؤولية عن عدم ت�سليم احلديد ال�صلب ،و�أ�شارت �إىل � َّأن
بن�سبة  13.16يف املائة يف �سعر احلديد ال�صلب  -وهو ارتفاع ر�أت الهيئة �أنه ُّ
الن�ص
القانون اليوغو�سالفي الوطني متوافق مع املادة  .79انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٨٩ ،قرار التحكيم رقم ( ])٦٢٨١انظر َّ
الكامل للقرار).
()60ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٠حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا ١٢ ،حزيران/يونيه .]٢٠٠١
()61تثري هذه احلالة �أي�ض ًا م�سائل تتع َّلق بانطباق املادة  - )2( 79وهذا مو�ضوع ترد مناق�شته �أدناه ،يف الفقرة .٢١
()62ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٠هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم
رقم ])١٩٩٤/١٥٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س و ٢١حزيران/يونيه ]١٩٩٦؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة
التجارة الدولية( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨١٢٨يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير .]١٩٩٧
()63ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س ]١٩٩٩؛ املحكمة التجارية يف بي�سان�سون ،فرن�سا ١٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()64ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٠هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم
رقم ])١٩٩٤/١٥٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية١٩٩٥ ،
(قرار التحكيم رقم )٨١٢٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه  .]١٩٩٦يف ق�ضية �أخرى،
التلوث ال اعتبار له لأغرا�ض املادة  .79انظر املحكمة املحلية يف
التلوث الكيميائي للب�ضائع لي�س ناجت ًا من معاجلته للب�ضائع ،ولكن �أعلنت املحكمة � َّأن م�صدر ُّ
ا َّدعى امل�شرتي � َّأن ُّ
�إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()65
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٩انظر َّ
()66ر�أي املحكمة الأدنى وارد يف ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س  .]١٩٩٨و�أ�شري �أي�ض ًا يف ق�ضية �أخرى �إىل � َّأن
الفر�صة املتاحة للبائع الكت�شاف عدم املطابقة من خالل تفتي�ش الب�ضائع قبل الت�سليم ال اعتبار لها يف حتديد ا�ستحقاق البائع للإعفاء مبوجب املادة  .79انظر املحكمة املحلية يف
�إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()67املحكمة التجارية يف بي�سان�سون ،فرن�سا ١٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨يونيلك�س .لالطِّ الع على مناق�شة ال�شرتاط �أن يكون العائق خارج ًا عن �سيطرة الطرف عند تطبيق
هذا اال�شرتاط على احلاالت التي يكون فيها تق�صري البائع ناجت ًا من تق�صري من مو ِّرده ،انظر الفقرة � 16أدناه.
()68حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٤ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٧يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٨٩ ،قرار
التحكيم رقم ])٦٢٨١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة
التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه  .]١٩٩٦انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤حمكمة مونزا املدنية� ،إيطاليا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣حاجج
البائع ب� َّأن املادة  79تعفيه من امل�س�ؤولية عن عدم الت�سليم حيث ارتفع �سعر ال�سوق للب�ضاعة بعد �إبرام العقد "ارتفاع ًا ملحوظ ًا وال ميكن تو ُّقعه").
()69املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا� ١٢ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()70انظر غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا� ١٢ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٨٩ ،قرار
التحكيم رقم ])٦٢٨١؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة
التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٦
()71املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو .١٩٩٥
()72ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير .]١٩٩٧
()73
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤حمكمة مونزا املدنية� ،إيطاليا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٣انظر َّ
()74حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٤ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٧يونيلك�س.
()75غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا� ١٢ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٨٩ ،قرار
التحكيم رقم  .])٦٢٨١انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٠حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا ١٢ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠١ترف�ض منح امل�شرتي �إعفاء حيث خ َّف�ض زبون
تت�ضمن الب�ضائع املعنية كعن�صر فيها؛ و�أ�شارت املحكمة �إىل �أنه يف � ِّأي عقد طويل الأجل مثل العقد املربم بني
امل�شرتي تخفي�ض ًا كبري ًا الثمن الذي ميكن �أن يدفعه عن املنتجات التي َّ
امل�شرتي والبائع يكون مثل هذا احلدث متو َّقعاً ،وخل�صت من َّثم �إىل � َّأن "على [امل�شرتي] ،الذي هو مهني ذو خربة يف املمار�سات امل َّتبعة يف ال�سوق الدولية� ،أن ي�ضع �ضمانات لتنفيذ
يتحمل التبعة املرتبطة بعدم االمتثال").
التزامات [البائع] �أو �أن يدرج ترتيبات ملراجعة تلك االلتزامات .ومبا �أنه مل يفعل ذلك فعليه �أن َّ
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()76الر�سالة الإعالمية رقم  29ال�صادرة عن هيئة التحكيم العليا يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()77هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٦/١٥٥يونيلك�س.
()78غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا ٤ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٦يونيلك�س (ترف�ض املوافقة على الإعفاء ل َّأن العائق كان ميكن تو ُّقعه يف وقت �إبرام العقد).
()79لالطِّ الع على املزيد من املناق�شة النطباق املادة  79على احلاالت التي يكون فيها تخلُّف البائع عن التنفيذ ناجت ًا من تق�صري املو ِّرد ،انظر الفقرة � ١٤أعاله والفقرات 17
و 18و� 21أدناه.
()80املحكمة التجارية يف بي�سان�سون ،فرن�سا ١٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()81ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٦
()82ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س .]١٩٩٨
()83ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س .]١٩٩٩ميكن �أن ُيفرت�ض � َّأن املحكمة التي ترى �أن الطرف معفى مبوجب املادة  79تكون مقتنعة ب� َّأن
هناك عائق ًا خارج ًا عن �سيطرة الطرف ،و�إن مل تناق�ش املحكمة هذا اال�شرتاط �صراحة .وتندرج القرارات التالية يف هذه الفئة :ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣١املحكمة التجارية يف
كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ١٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٩ترى � َّأن البائع معفى من دفع تعوي�ض عن الت�أخري يف ت�سليم الب�ضائع)؛ حمكمة منطقة �شارلوتينبورغ� ،أملانيا� ٤ ،أيار/مايو
(منح امل�شرتي �إعفاء من امل�س�ؤولية
 ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانُ www.cisg.law.pace.edu :
عن دفع الفائدة وعن دفع الغرامة ب�سبب الت�أخري يف دفع الثمن).
()84ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٠هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم
رقم  .])١٩٩٤/١٥٥لالطِّ الع على املزيد من املناق�شة ب�ش�أن تطبيق املادة  79على احلاالت التي يكون فيها تخلُّف البائع عن التنفيذ ناجت ًا من تق�صري املو ِّرد ،انظر الفقرتني 14
و� 16أعاله والفقرتني  18و� 21أدناه.
()85املحكمة اجلزئية يف هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()86غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٦يونيلك�س.
()87
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧١٩٧انظر َّ
()88
للتنب�ؤ به يف التجارة
املجمد يف ال�سوق العاملية "قاب ًال ُّ
املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٥يونيلك�س (كان حدوث انخفا�ض كبري يف �سعر توت العلِّيق َّ
العاملية" ،وكانت اخل�سائر الناجمة عنه "م�شمولة باملخاطرة العادية يف الأن�شطة التجارية"؛ ولذلك ُرف�ض طلب امل�شرتي للإعفاء)؛ غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا،
� ١٢شباط/فرباير  ،١٩٩٨يونيلك�س (التطورات ال�سلبية يف �سوق الب�ضائع "كان ينبغي �أن ُتعترب جزء ًا من خماطرة امل�شرتي التجارية" و"كان من املعقول للم�شرتي �أن يتو َّقعها لدى
التنب�ؤ بحدوث ارتفاع
�إبرام العقد")؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٨٩ ،قرار التحكيم رقم ( ])٦٢٨١عند �إبرام العقد كان من املمكن ُّ
بن�سبة  13.16يف املائة يف �أ�سعار احلديد ال�صلب يف غ�ضون نحو ثالثة �أ�شهر ،لأنه كان من املعروف � َّأن �أ�سعار ال�سوق تتق َّلب وكانت قد بد�أت يف االرتفاع يف وقت �إبرام العقد؛ ورغم
الن�ص الكامل للقرار)؛
� َّأن املحكمة �أ�صدرت قرارها ا�ستناد ًا �إىل القانون الوطني ،فقد �أ�شارت �إىل �أنه كان من �ش�أن طلب البائع للإعفاء مبوجب املادة � 79أن ُيرف�ض) (انظر َّ
ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٠حمكمة اال�ستئناف يف كوملار ،فرن�سا ١٢ ،حزيران/يونيه ( ]٢٠٠١ترف�ض منح امل�شرتي �إعفاء حيث خ َّف�ض زبون امل�شرتي تخفي�ض ًا كبري ًا الثمن الذي ميكن
تت�ضمن الب�ضائع املعنية كعن�صر فيها؛ و�أ�شارت املحكمة �إىل �أنه يف � ِّأي عقد طويل الأجل مثل العقد املربم بني امل�شرتي والبائع يكون مثل هذا احلدث
�أن يدفعه عن املنتجات التي َّ
متو َّقعاً ،وخل�صت من َّثم �إىل � َّأن "على [امل�شرتي] ،الذي هو مهني ذو خربة يف املمار�سات امل َّتبعة يف ال�سوق الدولية� ،أن ي�ضع �ضمانات لتنفيذ التزامات [البائع] �أو �أن يدرج ترتيبات
يتحمل التبعة املرتبطة بعدم االمتثال") .وميكن �أن ُيفرت�ض � َّأن املحكمة التي ترى � َّأن الطرف معفى مبوجب املادة 79
ملراجعة تلك االلتزامات .ومبا �أنه مل يفعل ذلك ،فعليه �أن َّ
ترى �أنه مل يكن معقو ًال �أن ي�ضع الطرف يف اعتباره العائق املعني عند �إبرام العقد� ،سواء ناق�شت املحكمة هذا اال�شرتاط �صراحة �أم ال .وتندرج املناق�شات التالية يف هذه الفئة:
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ١٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٩ر�أت � َّأن البائع معفى من امل�س�ؤولية عن دفع تعوي�ض عن ت�أخري ت�سليم الب�ضائع)؛
املحكمة اجلزئية يف �شارلوتينبورغ� ،أملانيا� ٤ ،أيار/مايو  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduمنحت امل�شرتي �إعفاء من امل�س�ؤولية عن دفع الفائدة والتعوي�ض ب�سبب ت�أخري دفع الثمن)؛ املحكمة التجارية يف بي�سان�سون ،فرن�سا ١٩ ،كانون الثاين/
يناير  ،١٩٩٨يونيلك�س (منحت البائع �إعفاء من امل�س�ؤولية عن دفع تعوي�ض عن ت�سليم ب�ضائع غري مطابقة ،رغم � َّأن املحكمة �أمرت البائع ب�أن ير َّد �إىل امل�شرتي جزء ًا من الثمن)؛
هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٦/١٥٥يونيلك�س (منحت
امل�شرتي الذي دفع ثمن الب�ضائع �إعفاء من امل�س�ؤولية عن دفع تعوي�ض عن الأ�ضرار الناجمة عن عدم الت�س ّلم).
()89ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س  ،]١٩٩٩ت�ؤ ِّيد (لتعليل خمتلف نوع ًا ما) ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س  .]١٩٩٨ذكرت املحكمة االحتادية (ق�ضية كالوت رقم  ،)271على �سبيل التعميمَّ � ،أن املخالفة ال�صادرة من املو ِّرد هي �أمر يجب ،لأغرا�ض
املادة � ،79أن يتج َّنبه البائع �أو يتغ َّلب عليه.
()90ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٠هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم
رقم .])١٩٩٤/١٥٥
()91لالطِّ الع على املزيد من املناق�شة لتطبيق املادة  79على احلاالت التي يكون فيها تخلُّف البائع عن التنفيذ ناجت ًا من تق�صري املو ِّرد ،انظر الفقرات  14و 16و� 17أعاله
والفقرة � 21أدناه.
()92حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٤ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٧يونيلك�س .ميكن �أن يفرت�ض � َّأن املحكمة التي ترى � َّأن الطرف معفى مبوجب املادة  79تكون مقتنعة
ب�أنه مل يكن معقو ًال �أن ُيتو َّقع من الطرف �أن يتج َّنب العائق �أو نتائجه �أو �أن يتغ َّلب عليه �أو على نتائجه� ،سواء ناق�شت املحكمة هذه اال�شرتاطات �صراحة �أم ال .وتندرج القرارات
(قررت �إعفاء البائع من امل�س�ؤولية عن دفع تعوي�ض
التالية يف هذه الفئة :ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ١٠ ،شباط/فرباير َّ ]١٩٩٩
عن ت�أخري ت�سليم الب�ضائع)؛ حمكمة منطقة �شارلوتينبورغ� ،أملانيا� ٤ ،أيار/مايو  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :منحت امل�شرتي �إعفاء من امل�س�ؤولية عن دفع الفائدة والتعوي�ض ب�سبب ت�أخري دفع الثمن)؛ املحكمة التجارية يف بي�سان�سون،
فرن�سا ١٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨يونيلك�س (منحت البائع �إعفاء من امل�س�ؤولية عن دفع تعوي�ض ب�سبب ت�سليم ب�ضائع غري مطابقة ،رغم � َّأن املحكمة �أمرت البائع ب�أن ير َّد
للم�شرتي جزء ًا من الثمن)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم يف الق�ضية
رقم  ،)١٩٩٦/١٥٥يونيلك�س (منحت امل�شرتي الذي دفع ثمن الب�ضائع �إعفاء من امل�س�ؤولية عن دفع تعوي�ض ب�سبب تخلُّفه عن الت�سلُّم).
()93
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٢ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()94املركز الدويل لت�سوية املنازعات التابع جلمعية التحكيم الأمريكية ،الواليات املتحدة ٢٣ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر (Macromex Srl. v. Globex International ٢٠٠٧
) ،Inc.متاحة يف الإنرتنت على العنوانَّ � ،www.cisg.law.pace.edu :أيدتها حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٦ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٨متاحة
.
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يف الإنرتنت على العنوانَّ � ،www.cisg.law.pace.edu :أيدتها حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة� ٢٦ ،أيار/مايو  ،٢٠٠٩متاحة يف الإنرتنت
على العنوان . www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة� ٢٠ ،آب�/أغ�سط�س (Hilaturas Miel, S.L. v. ٢٠٠٨
) ،Republic of Iraqمتاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
]
)٧١٩٧
رقم
التحكيم
(قرار
١٩٩٣
()95ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية،
الن�ص الكامل للقرار) .انظر �أي�ض ًا غرفة التجارة
(انظر
َّ
حجة البائع التي مفادها � َّأن �إ�ضراب عمال املناجم ينبغي �أن يعفيه من امل�س�ؤولية عن دفع تعوي�ض عن
وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٦يونيلك�س ُ
(رف�ضت َّ
مق�صر ًا بالفعل عند حدوث الإ�ضراب).
التخلُّف عن ت�سليم الفحم احلجري ،ل َّأن البائع كان ِّ
()96ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س .]١٩٩٨
()97ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س .]١٩٩٩
()98
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٢ ،شباط/فرباير ( ]٢٠٠٤انظر َّ
()99ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ]2000؛ املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
متيز م�س�ألة ما لالعرتاف بامل�س�ؤولية خارج
 ،www.cisg.law.pace.eduترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان . www.cisg.law.pace.edu :غري � َّأن الق�ضية الأخرية ِّ
�إطار الق�ضاء من �أثر على عبء الإثبات ،معتربة هذه امل�س�ألة خارج نطاق االتفاقية وتخ�ضع للقانون الإجرائي للمحكمة.
()100ق�ضية كالوت رقم [ ٣٧٨حمكمة فيجيفانو� ،إيطاليا ١٢ ،متوز/يوليه ]2000؛ املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٩ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.cisg.law.pace.eduترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٨٠حمكمة بافيا� ،إيطاليا ٢٩ ،كانون الأول/
الن�ص الكامل للقرار).
دي�سمرب ( ]١٩٩٩انظر َّ
()101ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٠هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم
رقم ( ])١٩٩٤/١٥٥ترف�ض طلب الإعفاء املق َّدم من البائع ،ل َّأن البائع مل يتم َّكن من �إثبات الوقائع الالزمة)؛ ق�ضية كالوت رقم [ 10٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية،
( ١٩٩٣قرار التحكيم رقم ( ])٧١٩٧ترف�ض طلب الإعفاء املق َّدم من امل�شرتي ،ل َّأن امل�شرتي مل ُيثبت � َّأن تخلُّفه عن التنفيذ نتج من العائق)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم
يقدم وقائع تدعم مطالبته).
التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦ت�ستخدم عبارة توحي ب� َّأن البائع ،الذي طلب الإعفاء ،مل ِّ
()102ق�ضية كالوت رقم [ ٨٩٠حمكمة اال�ستئناف يف لوغانو ،كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ٢٩ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduالإ�شارات حمذوفة).
( )103ترد يف الفقرات  14و 16و 17و� 18أعاله مناق�شة تطبيق ا�شرتاطات املادة  )1( 79يف احلاالت التي يطلب فيها البائع الإعفاء ل َّأن مو ِّرده تخ َّلف عن تنفيذ التزاماته جتاه
البائع.
()104
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س .]١٩٩٨
()105ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧١املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ٢٤ ،آذار/مار�س .]١٩٩٩
()106
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦انظر َّ
()107هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٥ ،قرار التحكيم رقم  ،)٨١٢٨يونيلك�س.
()108ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ١٠ ،شباط/فرباير .]١٩٩٩
()109
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٣١املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ١٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٩انظر َّ
لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي ٢٢ ،كانون الثاين/يناير ( ١٩٩٧قرار التحكيم يف الق�ضية رقم  ،)١٩٩٦/١٥٥يونيلك�س.
()110املحكمة اجلزئية يف �شارلوتينبورغ� ،أملانيا� ٤ ،أيار/مايو  ،١٩٩٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()111املحكمة التجارية يف بي�سان�سون ،فرن�سا ١٩ ،كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨يونيلك�س.
()112حمكمة النق�ض ،بلجيكا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،)Scafom International BV v. Lorraine Tubes S.A.S.( 200٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()113ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٧حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢٨ ،شباط/فرباير .]١٩٩٧
()114ق�ضية كالوت رقم [ ١٤٢هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ١٩٩٥قرار
التحكيم رقم ])١٩٩٢/١٢٣؛ الر�سالة الإعالمية رقم  29ال�صادرة عن هيئة التحكيم العليا يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨يونيلك�س (خال�صة).
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املادة 80
َ
يتم�سك بعدم تنفيذ الطرف الآخر اللتزاماته يف حدود ما يكون عدم التنفيذ
ال يجو ُز لأحد الطرفني �أن َّ
ب�سبب ِفعل �أو �إهمال من جانب الطرف الأول.

مقدمة
ِّ
التم�سك بعدم تنفيذ الطرف
  -1تجُ ِّرد املادة  80الطرف من ح ِّقه يف ُّ
الآخر اللتزاماته يف حدود ما يكون عدم التنفيذ من جانب الطرف الثاين
ب�سبب "فعل �أو �إهمال [تق�صري]" من جانب الطرف الأول .وهكذا ميكن �أن
ُتعفي املادة  80الطرف من بع�ض ،على الأقل ،من الآثار القانونية لعدم
التنفيذ .وقد ا�س ُت�شهِ د بالقاعدة الإن�صافية العامة الواردة يف املادة 80
والتي مفادها �أنه ال يجوز لطرف �أن يطالب ب�إن�صاف قانوين من خمالفة
ت�صرفات الطرف الأول نف�سه هي التي
الطرف الآخر يف حدود ما تكون ُّ
النية
�سببت املخالفة ،باعتبار تلك القاعدة دلي ًال على � َّأن مبادئ ُح�سن َّ
َّ
تنطبق مبقت�ضى اتفاقية البيع )1(.وي�شكِّل هذا احلكم ،مقرتن ًا باملادة ،77
يتحمل ن�صيبه
مبد�أً عا ًّما مفاده � َّأن على كل طرف ي�سهم يف خ�سارة �أن َّ
منها ،على الأقل حيث ي�سمح �سبيل االنت�صاف املعني ،التعوي�ض مثالً،
()2
مبثل ذلك التوزيع للخ�سائر.

الأغرا�ض التي طُ ِّبقت
من �أجلها املادة 80
 -2كثري ًا ما ا�س ُتخدمت املادة  80ك�أداة لفرز حقوق الطرفني عندما
ا ُّدعي � َّأن ك ًّال منهما مل ين ِّفذ التزاماته .ففي ق�ضية �س َّلم فيها البائع رم ًال
ملوث ًا بالديوك�سني من �أجل جتهيز البطاط�س املقلية وكان امل�شرتي الذي
َّ
ُح ِّذر �سابق ًا قد �أعاد بيعها من دون اتخاذ االحتياطات ،و َّزعت �إحدى
املحاكم العليا اخل�سارة (مطالبات امل�شرتين الفرعيني) منا�صف ًة بني
الطرفني )3(.وتع َّلقت ع َّدة قرارات مبحاوالت البائع �إ�صالح العيوب يف
ب�ضاعة غري مطابقة .ويف �إحدى تلك الق�ضايا ،كان البائع قد �أخلف وعده
ب�إ�صالح كمية م�س َّلمة من ب�ضاعة غري مطابقة ،وقام امل�شرتي مبعاو�ضة
واحتج البائع ب� َّأن املادة 80
تكاليف �إ�صالح العيوب من ثمن الب�ضاعة.
َّ
حق امل�شرتي يف �أن يطالب بالتعوي�ض عن عدم املطابقة
ينبغي �أن حتجب َّ
(ثم معاو�ضته) ل َّأن تخلُّف امل�شرتي عن �إعادة �شحن الب�ضاعة �إىل البائع
َّ
احلجة وق�ضت
هذه
رف�ضت
املحكمة
أن
�
بيد
إ�صالحها.
�
من
البائع
منع
َّ
َّ
ب� َّأن التخلُّف عن �إ�صالح العيوب ُيعزى �إىل الناقل امل�س�ؤول عن �إعادة
الب�ضاعة �إىل البائع ،و� َّأن البائع م�س�ؤول عن تنفيذ الناقل اللتزامه� )4(.إ َّال
�أنه يف ق�ضية �أخرى ،جنح البائع يف االحتجاج ب� َّأن امل�شرتي فقد حقوقه
يف االنت�صاف �إزاء عدم مطابقة الب�ضاعة لأنه رف�ض دون م�س ِّوغ عر�ض
البائع �إ�صالحها )5(.كذلك يو ِّفر قرار �آخر يتع َّلق مبوافقة البائع على
ا�ستعادة الب�ضاعة التي قام بت�سليمها وعلى �إ�صالح عيوبها مثا ًال ال�ستخدام
املادة  80لتحديد �أثر عدم دفع م�شرت ديونه التي ن�ش�أت من معامالت
�أخرى مع البائع .فقد �أعاد امل�شرتي الآالت �إىل البائع ،الذي وعد
مبعاجلتها و�شحنها ثاني ًة �إىل امل�شرتي دون ت�أخري .بيد � َّأن البائع رف�ض
ي�سدد امل�شرتي ديون ًا �أخرى
بعد ذلك ر َّد الب�ضاعة �إىل امل�شرتي �إىل �أن ِّ

يدين بها للبائع .وقالت املحكمة التي نظرت يف الق�ضية � َّإن املادة  80متنع
امل�شرتي من املطالبة بتعوي�ض عن الت�أخري يف �إعادة ت�سليم الب�ضاعة ل َّأن
ت�سبب يف احتجاز
ت�صرف امل�شرتي املتمثِّل يف عدم ت�سديد ديونه ال�سابقة َّ
ُّ
البائع للب�ضاعة .ونق�ضت حمكمة ا�ستئناف القرار ،ور�أت �أنه ال يح ُّق للبائع
ي�صر على ت�سديد الديون الأخرى قبل �إعادة الب�ضاعة ،ل َّأن اتفاق �إعادة
�أن َّ
مل
الت�سليم
يت�ضمن ذلك ال�شرط )6(.وباملثل ،رف�ضت �إحدى املحاكم دفاع
َّ
بائع مبقت�ضى املادة  80ب� َّأن عدم قيام امل�شرتي بت�سديد ديونه ال�سابقة
ت�سبب يف عجز البائع عن تقدمي دعم مايل �إىل مو ِّرد له يعاين من �ضائقة،
َّ
الأمر الذي �أ َّدى �إىل عجز البائع عن ت�سليم الب�ضاعة .ور�أت املحكمة � َّأن
االتفاق الذي يدفع مبقت�ضاه امل�شرتي ثمن الب�ضاعة املعنية مق َّدم ًا يعني
حتمل جميع التبعات املتعلِّقة بتوريد الب�ضاعة )7(.ورف�ضت
� َّأن البائع َّ
املحكمة العليا البولندية دفاع ًا مبوجب املادة  80من بائع ،ور�أت � َّأن
�إعالن امل�شرتي ف�سخ العقد ا�ستناد ًا �إىل عدم مطابقة الب�ضاعة مل ينتج
من عدم التنفيذ املتبادل مبوجب العقد بل من تخلُّف البائع عن توفري
ب�ضاعة مطابقة؛ وع َّلقت املحكمة قائلة � َّإن "املادة  80تفر�ض على الطرفني
ت�صرفات من �ش�أنها �أن تعرقل تنفيذ العقد.
واجب الوالء واالمتناع عن � ِّأي ُّ
ومن العنا�صر الإلزامية لهذه املادة العالقة القانونية (عالقة ال�سببية)
بني �سلوك املتع ِّهد من ناحية والتنفيذ من جانب املتع َّهد له من الناحية
()8
الأخرى .وهي عن�صر مو�ضوعي م�ستقل عن �إرادة املتع ِّهد".
طبقت املادة  80لرف�ض منح انت�صاف
 -3ويف عدد كبري من القراراتِّ ،
()9
ت�سببت خمالفته يف رف�ض الطرف الآخر تنفيذ التزاماته .فعلى
لطرف َّ
�سبيل املثال� ،أعلن بائع دخل يف عقد طويل الأجل لتوريد خام الألومنيوم
�أنه لن ي�سلِّم � َّأي كميات يف امل�ستقبل .وكان دفاع البائع يف الق�ضية التي
ن�ش�أت عن ذلك هو �أنه ،بعد �أن �أعلن وقف الت�سليم يف امل�ستقبل ،امتنع
امل�شرتي عن دفع ثمن الكميات التي �سبق ت�سليمها �إليه .ورف�ضت هيئ ُة
حتكيم دفا َع البائع ،امل�ستند �إىل املادة  ،80وق�ضت ب� َّأن عدم الت�سديد من
تن�صل البائع من التزاماته بت�سليم الب�ضاعة
جانب امل�شرتي()10كان ب�سبب ُّ
تطبق املادة  80لتحديد الطرف
التي
القرارات
يف امل�ستقبل .كما � َّأن
ِّ
الذي ينبغي اعتباره خمالف ًا للعقد قد ت�شتمل على وقائع غري عادية �أو
مع َّقدة .ففي �إحدى الق�ضايا ،تعاقد بائع على بيع �آلة ينتجها �صانع كان
للبائع معه اتفاق توزيع ،مع نقل ملكية الب�ضاعة �إىل امل�شرتي بعد دفع
الق�سط الأخري من ثمن ال�شراء (الذي ُي�ستح ُّق عند قبول امل�شرتي للآلة).
بيد �أنه قبل ت�سليم الآلة ،ف�سخ ال�صانع اتفاق التوزيع املربم مع البائع
ورف�ض �أن ي�شحن �إليه � َّأي �آالت جديدة .وبد ًال من ذلك �شحن ال�صانع
الب�ضاعة مبا�شرة �إىل امل�شرتي ،الذي مل يدفع � َّأي مبالغ �أخرى �إىل البائع
(ودفع لل�صانع بد ًال منه) وحاول ف�سخ العقد مع البائع على �أ�سا�س � َّأن
البائع مل ي�ستطع الوفاء بالتزامه بنقل ملكية الآلة .ورف�ضت املحكمة التي
حق امل�شرتي يف ف�سخ العقد على �أ�سا�س املادة ،80
نظرت يف الق�ضية َّ
ت�صرف امل�شرتي بقبول الب�ضاعة بينما كان ال يزال ملزَ م ًا
وق�ضت ب� َّأن ُّ
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بعقد مع البائع �أ َّدى بالبائع �إىل االعتقاد ب�أنه �أوفى بالتزامه؛ ومن َّثم ر�أت
ت�صرفات
املحكمة � َّأن(َّ �)11أي امتناع الحق من البائع عن الت�سليم كان ب�سبب ُّ
امل�شرتي .و� َّأيدت حمكمة ا�ستئناف متو�سطة هذا اجلزء من القرار
وق�ضت ب� َّأن البائع لي�س ملزَ م ًا بنقل امللكية �إىل �أن يكون امل�شرتي قد دفع
الثمن ،وهكذا متنع املادة  80امل�شرتي من ف�سخ العقد ل َّأن عدم تنفيذ
ت�صرف امل�شرتي نف�سه باالمتناع عن الدفع وعدم
البائع اللتزاماته نتج من ُّ
حتديد فرتة �إ�ضافية وفق ًا للمادة  )1( 47لينقل �إليه البائع امللكية بعد دفع
حق امل�شرتي يف الف�سخ،
الثمن )12(.و� َّأيدت حمكمة ا�ستئناف �أعلى رف�ض ِّ
()13
لأ�سباب ال تتع َّلق باملادة .80

ا�شرتاط �أن يكون عدم تنفيذ الطرف الآخر
اللتزاماته ب�سب "فعل �أو �إهمال [تق�صري]"
من جانب الطرف الأول
 -4ت�شرتط املادة � 80أن يكون "فعل �أو �إهمال [تق�صري]" من جانب
ت�سبب يف عدم تنفيذ الطرف الآخر اللتزاماته.
�أحد الطرفني هو الذي َّ
ويف الق�ضايا املتعلِّقة بالأفعال �أو �أ�شكال التق�صري التالية ،خل�صت املحاكم
�أو هيئات التحكيم �إىل � َّأن ا�شرتاطات املادة  80قد ا�ستوفيت :خمالفة
م�شرت اللتزامه بدفع الثمن وعدم حتديده موعد ًا نهائ ًّيا للبائع للتنفيذ
()15
وفق ًا للمادة )1( 47؛( )14عدم دفع امل�شرتي ثمن ب�ضاعة ُ�سلِّمت �إليه؛
عدم ت�سلُّم امل�شرتي للب�ضاعة؛( )16عدم تنفيذ بائع التزامه بتحديد امليناء
()17
الذي �ست�شحن منه الب�ضاعة؛
تن�صل بائع من التزاماته بالت�سليم
ُّ
يف امل�ستقبل؛( )18رف�ض م�شرت ،دون م�س ِّوغ ،قبول عر�ض البائع مبعاجلة
()19
ت�ضمنت الأفعال
عيوب عدم املطابقة يف الب�ضاعة .ويف الق�ضايا التي َّ
�أو �أ�شكال التق�صري التالية ،رف�ضت املحاكم �أو هيئات التحكيم تطبيق
املادة  ،80رغم � َّأن ذلك مل يكن بال�ضرورة ب�سبب عدم ا�ستيفاء ا�شرتاط
الفعل �أو التق�صري :عدم قيام م�شرت ب�إعادة �شحن الب�ضاعة �إىل البائع
لتمكينه من �إ�صالحها (حيث كان عدم ال�شحن ُيعزى �إىل الناقل)؛( )20عدم
ت�سديد م�شرت ديون ًا نا�شئة من معامالت �أخرى مع البائع (حيث مل ُيدرج
ت�سديد هذه الديون ك�شرط لأداء البائع واجبه ب�إعادة ت�سليم الب�ضاعة �إىل
امل�شرتي)؛( )21عدم ت�سديد م�شرت ثمن ب�ضائع ُ�سلِّمت �إليه من قبل (حيث
وحتمل البائع
كان امل�شرتي قد دفع مق َّدم ًا ثمن
�شحنة الب�ضاعة املعنية َّ
()22
جميع التبعات املتعلِّقة بتوريدها)؛ تخلُّف امل�شرتي عن �إعداد �أماكن
عمل منا�سبة للب�ضاعة (حيث كان البائع ملزَ م ًا ب�إعداد الب�ضاعة بطريقة
متكِّن امل�شرتي من ت�شغيلها الحقاً)؛( )23تخلُّف امل�شرتي عن فتح خطاب
اعتماد ا�ستناد ًا �إىل تغيرُّ قائمة الأ�سعار (حيث مل ُيث ِبت امل�شرتي � َّأن تخلُّفه
()24
ت�سبب فيه ،يف ذلك احلني ،البائع).
عن فتح خطاب االعتماد َّ

ا�شرتاط �أن يكون عدم تنفيذ الطرف
الآخر اللتزاماته "ب�سبب"
الطرف الأول
 -5ت�شرتط املادة � 80أن يكون عدم قيام �أحد الطرفني بتنفيذ التزاماته
"ب�سبب" فعل �أو تق�صري من جانب الطرف الآخر .ويف �إحدى الق�ضايا،
تر َّكز تطبيق املادة  80على م�س�ألة ما �إذا كانت �أفعال امل�شرتي �أو �أفعال
ت�سببت يف عدم وفاء البائع بالتزاماته .وكان البائع
طرف ثالث هي التي َّ
قد وافق على �أن ي�سرت َّد املواد الكيميائية غري املطابقة و�أن يعيد جتهيزها
ملعاجلة عيوبها ،و�أخرب امل�شرتي بالناقل الذي ينبغي ا�ستخدامه لنقل
الب�ضاعة .وعندما اكت�شف امل�شرتي � َّأن الناقل � َّأخر �شحن الب�ضاعة �إىل

			

البائع ،ا َّتخذ ترتيبات لإعادة معاجلة املواد الكيميائية يف بلده هو ملواجهة
طلبات عمالئه املح َّددة املواعيد .وعاو�ض امل�شرتي تكاليف �إعادة املعاجلة
من ثمن ال�شراء .و�شكا البائع من �أنه كان ميكن �أن يقوم هو ب�أعمال �إعادة
املعاجلة بتكلفة �أقل بكثري ،و� َّأن املادة  80ينبغي �أن متنع امل�شرتي من
تكبدها لإعادة املعاجلة ،ل َّأن عدم قيام
ا�سرتداد التكاليف الأعلى التي َّ
امل�شرتي ب�إعادة �شحن الب�ضاعة �إىل البائع منع البائع من �إ�صالح العيوب.
ورف�ضت املحكمة ذلك ،ور�أت � َّأن ت� ُّأخر الناقل هو الذي جعل امل�شرتي يف
النهاية يدفع تكاليف �أعلى لإعادة املعاجلة ،و�أنه على �أ�سا�س هذه الوقائع
كان قيام الناقل بتنفيذ التزامه من م�س�ؤولية البائع )25(.ويف قرارين
�آخرين يتع َّلقان با ِّدعاءات ب�سال�سل ال�سببية التالية ،رف�ضت املحاكم �أو
هيئات التحكيم تطبيق املادة  ،80رغم � َّأن تلك النتيجة مل تكن بال�ضرورة
راجعة �إىل عدم ا�ستيفاء ا�شرتاط ال�سببية :عدم ت�سديد م�شرت ديون ًا
ت�سبب يف رف�ض البائع
نا�شئة من معامالت �أخرى مع البائع ،ا
()26لأمر الذي َّ
�إعادة ت�سليم الب�ضاعة �إىل امل�شرتي؛ عدم دفع م�شرت ثمن ب�ضائع �سبق
ت�سبب يف عدم متكن البائع من الت�سليم لأنه
ت�سليمها �إليه ،الأمر الذي َّ
()27
مل ي�ستطع تقدمي دعم مايل �إىل مو ِّرد له يعاين من �ضائقة مالية.
ت�ضمنت ا ِّدعاءات ب�سال�سل ال�سببية التالية ،ر�أت
 -6ويف ق�ضايا َّ
املحاكم �أو هيئات التحكيم � َّأن ا�شرتاطات املادة  80قد ا�ستوفيت :خمالفة
م�شرت التزامه بدفع الثمن وعدم حتديده للبائع موعد ًا نهائ ًّيا للتنفيذ وفق ًا
ت�سبب يف عدم مت ُّكن البائع من اتخاذ
للمادة  ،)1( 47الأمر الذي َّ
()28
ترتيبات لنقل ملكية الب�ضاعة �إىل امل�شرتي؛ عدم دفع م�شرت ثمن
ت�سبب يف عدم قيام البائع بت�سليم ب�ضاعة
ب�ضاعة ُ�سلِّمت
(�)29إليه ،الأمر الذي َّ
ت�سبب يف تخلُّف
�أخرى �إليه؛ عدم
ت�سلُّم م�شرت للب�ضاعة ،الأمر الذي َّ
()30
البائع عن ت�سليمها؛ عدم تنفيذ بائع التزامه بتحديد امليناء الذي
ت�سبب يف عدم قيام امل�شرتي بفتح
�ست�شحن منه
الب�ضاعة ،الأمر الذي َّ
()31
خطاب اعتماد؛
تن�صل بائع من التزاماته بت�سليم ب�ضائع يف امل�ستقبل،
ُّ
ت�سبب يف عدم دفع امل�شرتي ثمن بع�ض �شحنات الب�ضائع
الأمر الذي
(َّ )32
م�سوغ ،قبول عر�ض البائع �إ�صالح العيوب
ال�سابقة؛ رف�ض م�شرت ،دون ِّ
()33
ت�سبب يف تخلُّف البائع عن �إ�صالحها؛ تخلُّف
يف ب�ضاعة ،الأمر الذي َّ
امل�شرتي عن تنفيذ التزامه ب�إخطار البائع والناقل امل�س�ؤول عن النقل
()34
بوقت الت�سليم ومكانه.

الآثار املرت ِّتبة �إذا انطبقت املادة 80
املت�ضرر من
 -7خالف ًا للمادة  ،79التي ال تزيد على منع الطرف
ِّ
جترد �أحكام املادة  80الطرف
املطالبة بتعوي�ض عن عدم التنفيذِّ ،
يتم�سك" بعدم تنفيذ الطرف الآخر اللتزاماته.
ِّ
املت�ضرر من ح ِّقه يف �أن " َّ
وهكذا ا�س ُتظهِ ر باملادة  80لي�س فقط ملنع الطرف من احل�صول على
تعوي�ض( )35بل �أي�ض ًا ملنع الطرف من ف�سخ العقد( )36ومن ا�ستخدام عدم
()37
تنفيذ الطرف الآخر اللتزاماته كدفاع.

تطبق على ما يبدو املبد�أ
القرارات التي ِّ
الذي ترتكز عليه املادة 80
تت�ضمنه املادة ،80
تطبق املبد�أ الذي
 -٨يبدو � َّأن بع�ض القرارات ِّ
َّ
رغم � َّأن من غري الوا�ضح ما �إذا كانت املحكمة قد ا�ستظهرت بالفعل بهذا
احلكم .فمثالً ،عندما ق َّدم م�شرت ت�صميم �أحذية عالية ال�ساق �صنعها
البائع للم�شرتي ،وتبينَّ بعد الت�سليم � َّأن رمز ًا ُو�ضع على الأحذية ينتهك
العالمة التجارية ل�شركة �أخرىُ ،منع امل�شرتي من احل�صول على تعوي�ض

				

		

اجلزء الثالث -بيع الب�ضائع	

كمربر بديل لهذا القرارَّ � ،أن امل�شرتي نف�سه
من البائع ،ور�أت املحكمةِّ ،
يت�ضمن الرمز الذي ينتهك العالمة
ت�صميم
ت�سبب يف املخالفة بتحديد
َّ
َّ
التجارية )38(.ويبدو � َّأن هذه الواقعة كان ينبغي �أن متنع امل�شرتي من
التعويل على املخالفة مبقت�ضى املادة  ،80رغم �أنه يبدو � َّأن املحكمة مل ت�شر
�إىل هذا احلكم .ويف قرار �آخر ،احتوى اتفاق الطرفني على �شرط ي�سمح
للبائع بف�سخ العقد �إذا حدث تغيري جوهري يف �إدارة من�ش�أة امل�شرتي.
وف�صل امل�شرتي املدير العام ملن�ش�أته ،وا�ستظهر البائع بذلك ك�أ�سا�س
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لف�سخ العقد .ور�أت هيئة التحكيم �أنه مل يكن للبائع ح ُّق الف�سخ ،لأنه كان
�ضالع ًا يف الأن�شطة التي �أ َّدت �إىل ف�صل املدير العام ،و�أ�صبح يف الواقع
"�شريك ًا" للمدير العام )39(.ويبدو � َّأن املحكمة ا�ستظهرت باملبد�أ الوارد يف
املادة  80عندما دعمت ر�أيها الذي مفاده �أنه مل يكن للبائع ح ُّق تطبيق
�شرط الف�سخ بت�أكيدها �أنه "كما هو احلال بالن�سبة جلميع اجلزاءات،
ال يجوز �أن ُيطلب تطبيق اجلزاء من جانب الذين يكونون م�س�ؤولني حتى
ولو جزئ ًّيا عن التعديل الذي يع ِّولون عليه لف�سخ العقد".

احلوا�شي
()1
الن�ص الكامل للقرار)ُ .نق�ض هذا القرار يف ق�ضية كالوت
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧انظر َّ
رقم [ ٢٧٠املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب .]١٩٩٨
()٢املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 24 ،أيلول�/سبتمرب .CISG-online No. 2348 = 231 ،2012 ،Internationales Handelsrecht ،2012
()3املحكمة االحتادية� ،أملانيا� 24 ،أيلول�/سبتمرب ( CISG-online No. 2348 = 231 ،2012 ،Internationales Handelsrecht ،2012الفقرة .)36
()4املحكمة اجلزئية يف ميونيخ� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()5ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
()6
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٧انظر َّ
()7ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٦
()8ق�ضية كالوت رقم [ 1080املحكمة العليا ،بولندا� ١١ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠٧ق�ضية ب�ش�أن جلود �أحذية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()9انظر ،بالإ�ضافة �إىل القرارات التي نوق�شت يف الن�ص ،ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه ( ]١٩٩٧امل�شرتي الذي امتنع
معينة َّمت ت�سليمها ُرف�ض منحه تعوي�ضاً ،عم ًال باملادة  ،80عن رف�ض البائع ت�سليم املزيد من الكميات؛ فقد ر�أت املحكمة � َّأن تخلُّف امل�شرتي عن الدفع
دون ِّ
مربر عن دفع ثمن كميات َّ
(رف�ض منح امل�شرتي تعوي�ض ًا مبوجب
]
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فرباير ( ]١٩٩٦تخلُّف امل�شرتي عن فتح خطاب اعتماد ،الأمر الذي كان من �ش�أنه عادة �أن ي�شكِّل خمالفة متنعه من احل�صول على تعوي�ض عن تخلُّف البائع عن الت�سليم ،نتج يف
هذه الق�ضية من تخلُّف البائع عن الوفاء بالتزامه بتحديد ميناء ل�شحن الب�ضائع؛ ولذلك متنع املادة  80البائع من اال�ستظهار بتخلُّف امل�شرتي كدفاع يف دعوى امل�شرتي الرامية
الن�ص الكامل للقرار).
�إىل احل�صول على تعوي�ض) (انظر َّ
()10غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)ZHK 273/95يونيلك�س.
()11املحكمة املحلية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٢يونيلك�س.
()12حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :ترجمة بالإنكليزية متاحة
يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()13ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير .]١٩٩٥
()14حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٣متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg-online.ch :ترجمة بالإنكليزية متاحة
ت�صرف امل�شرتي املتمثِّل يف قبول ت�سلُّم الب�ضائع من ال�صانع بينما كان
يف الإنرتنت على العنوانَّ .www.cisg.law.pace.edu :
تو�صل قرار حمكمة �أدنى يف هذه الق�ضية �إىل � َّأن ُّ
ال يزال ملزَ م ًا بعقد مع البائع (بحيث قاد البائع �إىل االعتقاد خط�أ � َّأن التزاماته َّمت الوفاء بها) هو "فعل �أو تق�صري" يفي ب�شروط املادة  .80انظر املحكمة املحلية يف دو�سلدورف،
�أملانيا ٩ ،متوز/يوليه  ،1992يونيلك�س .ولدى ا�ستئناف قرار حمكمة اال�ستئناف الو�سطى الوارد يف الن�ص املرافق لهذه احلا�شية� ،أ َّكدت املحكمة العليا القرار دون �أن ت�شري �إىل
املادة  .80ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير .]١٩٩٥
()15ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه .]١٩٩٧
()16
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٥انظر َّ
()17
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
()18غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)ZHK 273/95يونيلك�س.
()19ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
()20حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()21
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٧انظر َّ
()22ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٦
()23ق�ضية كالوت رقم [ 1399حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٥ ،كانون الثاين/يناير ( ]٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن خمزونات مقهى) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()24هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ٢٠٠٣ ،قرار التحكيم رقم ( )١١٨٤٩ق�ضية ب�ش�أن منتجات �أزياء) ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()25حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا ٢٣ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()26
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣١١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٧انظر َّ
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

()27ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٦
()28
ت�صرف امل�شرتي املتمثِّل
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٣يونيلك�سَّ .
تو�صل قرار حمكمة �أدنى يف هذه الق�ضية �إىل � َّأن ُّ
ت�سبب يف تخلُّف البائع عن التنفيذ.
يف قبول ت�سلُّم الب�ضائع من ال�صانع بينما كان ال يزال ملزَ م ًا بعقد مع البائع (بحيث قاد البائع �إىل االعتقاد خط�أ � َّأن التزاماته َّمت الوفاء بها) َّ
املحكمة املحلية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه  ،1992يونيلك�س .ولدى ا�ستئناف قرار حمكمة اال�ستئناف الو�سطى الوارد يف الن�ص املرافق لهذه احلا�شية� ،أ َّكدت املحكمة
العليا القرار دون �أن ت�شري �إىل املادة  .80ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير .]١٩٩٥
()29ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه .]١٩٩٧
()30ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير .]١٩٩٥
()31
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٦املحكمة العليا ،النم�سا� ٦ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٦انظر َّ
()32غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)ZHK 273/95يونيلك�س.
()33ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا ٣١ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
فلزي) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة
()34جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٩ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن �سيليكون ِّ
يف الإنرتنت على العنوان�( www.cisg.law.pace.edu :أُعفي البائع من امل�س�ؤولية عن عدم الت�سليم ،ب�سبب �إنهاء امل�شرتي للعقد وب�سبب ما و�صفته املحكمة ب�أنه ابتزاز من جانب
امل�شرتي).
()35هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة والتبادل التجاري يف �أوكرانيا� ،أوكرانيا� ١٥ ،شباط/فرباير ( ٢٠٠٦ق�ضية ب�ش�أن فحم حجري) ،ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٧٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم ١٣٣
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا،
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٥انظر َّ
 ٣١كانون الثاين/يناير .]١٩٩٧
()36املحكمة املحلية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٩ ،متوز/يوليه  ،١٩٩٢يونيلك�سَّ ،مت ت�أكيد اجلزء ذي ال�صلة يف ق�ضية حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا،
 ١٨ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٣يونيلك�س ،و َّمت ت�أكيد اجلزء ذي ال�صلة ،دون �إ�شارة �إىل املادة  ،80يف ق�ضية كالوت رقم [ ١٢٤املحكمة االحتادية� ،أملانيا� ١٥ ،شباط/فرباير
.]١٩٩٥
()37
الن�ص الكامل للقرار)؛ غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار
(انظر
]
١٩٩٦
�شباط/فرباير
٦
النم�سا،
العليا،
املحكمة
[
١٧٦
رقم
كالوت
ق�ضية
َّ
التحكيم رقم  ،)ZHK 273/95يونيلك�س.
()38
عولت �أ�سا�س ًا على �أنه مل يكن ممكن ًا �أ َّال يعلم امل�شرتي باملخالفة
املحكمة العليا يف �إ�سرائيل� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٣يونيلك�س .يف رف�ض املحكمة منح تعوي�ض للم�شرتيَّ ،
عند �إبرام العقد ،وهو ما مينع ،مبوجب املادة �( )2( 42أ) ،الدعوى املق َّدمة من امل�شرتي .وكانت ال�صفقة التي يتع َّلق بها هذا القرار تخ�ضع يف الواقع التفاقية الهاي ب�ش�أن املبيعات
املوحد للبيوع الدولية) ،ولكن املحكمة �أ�شارت �إىل اتفاقية البيع على �سبيل القيا�س.
(القانون َّ
()39هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،كانون الأول/دي�سمرب ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)٨٨١٧يونيلك�س.
.
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الفرع اخلام�س من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث
�آثار الف�سخ (املواد )84-81

العالقة بالأجزاء الأخرى
من االتفاقية

نظرة جمملة
 -1رغم � َّأن عنوان الفرع اخلام�س من الف�صل اخلام�س من اجلزء
الثالث هو "�آثار الف�سخ" ،ف� َّإن احلكم الأول من �أحكامه� ،أي املادة  ،81هو
وحده الذي ُخ ِّ�ص�ص ح�صر ًا لهذا املو�ضوع .وهناك حكم �آخر يف الف�صل،
معينة لف�سخ العقد (حتديداً،
ين�ص �أي�ض ًا على عواقب َّ
هو املادة ُّ ،84
م�س�ؤولية البائع عن الفائدة امل�ستحقة على املبالغ التي تل َّقاها ،وم�س�ؤولية
امل�شرتي عن املنافع التي ح�صل عليها من الب�ضائع) ،ولكن بع�ض تلك
العواقب على الأقل ينطبق �أي�ض ًا عندما ال ُيف�سخ العقد ويطلب امل�شرتي
ت�سليم ب�ضائع بديلة مبقت�ضى املادة َّ � .)2( 46أما احلكمان الآخران من
الفرع� ،أي املادة  82واملادة  ،83فهما حكمان متوائمان مع ًا وال يتناوالن
حق الطرف
على الإطالق �آثار الف�سخ .فاملادة  82تفر�ض قيد ًا على ِّ
املت�ضرر يف الف�سخ (يفقد امل�شرتي ح َّقه يف ف�سخ العقد� ،أو طلب ب�ضائع
ِّ
حد
إىل
�
تطابق
بحيث
مة
ل
امل�س
الب�ضائع
د
ير
أن
�
ا
إم
�
ي�ستطع
مل
ما
بديلة،
َّ
َّ
ٍّ
َّ
يتذرع با�ستثناء من هذا ال�شرط يف
بعيد احلالة التي ت�س َّلمها بها �أو �أن َّ
املادة ))2( 82؛ وحتفظ املادة  83تدابري انت�صاف �أخرى للم�شرتي
املت�ضرر الذي يكون ،مبقت�ضى املادة  ،82قد فقدَ ح َّقه يف الف�سخ �أو يف طلب
ِّ
ب�ضائع بديلة .وقد ا�س ُت�شهد بالفرع اخلام�س دعما ملقولة � َّإن ف�سخ العقد هو
()1
يحول العالقة التعاقدية �إىل عالقة ر ِّد حقوق".
"ح ٌّق �أ�سا�سي للم�شرتي ِّ

 -2ت�سري �أحكام الفرع اخلام�س ،التي تتناول جميعها بع�ض جوانب
ف�سخ العقد ،باال ِّت�ساق مع الأحكام الأخرى املتعلِّقة بالف�سخ الواردة يف
املت�ضرر يف الف�سخ
حق الطرف
االتفاقية ،مبا يف ذلك الأحكام التي تنظِّ م َّ
ِّ
(املادتان  49و .)64وقد رئي �أي�ض ًا �أنه ،عند ف�سخ العقد ،تتناول قواعد
الفرع اخلام�س م�سائل تبعة اخل�سارة التي ينظِّ مها ،يف غري ذلك ،الف�صل
الرابع من اجلزء الثالث ("انتقال التبعة"  -املواد  .)70-66ففي �أحد
القرارات اع ُترب امل�شرتي غري م�س�ؤول عن ال�ضرر الذي حلق بالب�ضائع
�أثناء قيام ناقل ب�إعادة نقلها �إىل البائع بعد �أن ف�سخ امل�شرتي العقد،
تت�ضمن يف جوهرها
وذكرت املحكمة � َّأن "املواد  84-81من اتفاقية البيع َّ
�آلية لتوزيع التبعة تعلو ،يف �إطار �إبطال العقد (رد احلقوق) ،على الأحكام
بتحمل التبعة والواردة يف املادة  66وما يليها من مواد اتفاقية
العامة
املتعلِّقة ُّ
()2
البيع" .وتتناول بع�ض الأحكام الواردة يف الفرع اخلام�س—وهي حتديد ًا
املت�ضرر يف �أن
بحق امل�شرتي
املواد  82و 83و—)2( 84م�سائل تت�صل ِّ
ِّ
يطلب ،مبقت�ضى املادة  ،)2( 46ب�ضائع بديلة للب�ضائع غري املطابقة التي
�س َّلمها البائع.

احلوا�شي
()١املحكمة املحلية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()٢ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٩
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 81
(ِ )1ب َف�سخ العقد ُي�صبح الطرفان يف ِح ٍّل من االلتزامات التي ُير ِّتبها عليهما العقد ،مع عدم الإخالل
الف�سخ على � ٍّأي من �شروط العقد املتعلِّقة بت�سوية املنازعات �أو � ٍّأي من �أحكامه
ب� ِّأي تعوي�ض ُم�ست ََح ٍّق .وال ُي�ؤثِّر
ُ
الأخرى التي ُتنظِّ م َ
حقوق الطرفني والتزاماتهما املرت ِّتبة على َف�سخ العقد.
طلب ا�سرتداد ما كان قد َّورده �أو دفعه �إىل
( )2يجوز ل ِّأي طرف قام بتنفيذ العقد ك ًّال �أو جزء ًا �أن َي َ
تنفيذ هذا االلتزام يف وقت
الطرف الآخر مبوجب العقد .و�إذا كان ك ٌّل من الطرفني ُملزَ م ًا بالر ِّد َوجب عليهما ُ
واحد.

مقدمة
ِّ

 -1حتكم املادة  81النتائج العامة التي ترت َّتب �إذا قام �أحد الطرفني
بف�سخ العقد �أو ف�سخ جزء منه.
 -2وقد ُو�صفت املادة  81وغريها من الأحكام الواردة يف الفرع اخلام�س
من الف�صل اخلام�س واملتعلِّقة بـ "�آثار الف�سخ" ،ب�أنها تن�شئ "�إطار ًا لإبطال
يت�ضمن يف جوهره "�آلية لتوزيع التبعة" تعلو عند ف�سخ العقد على
العقد"َّ ،
()1
غريها من �أحكام توزيع التبعة املن�صو�ص عليها يف اتفاقية البيع .وقيل
�أي�ض ًا � َّإن العقد املف�سوخ ال ُيعترب ،مبقت�ضى املادة " ،81ملغى بالكامل بفعل
الف�سخ ،بل يعترب "مغيرَّ ًا" �إىل عالقة ت�صفية )2(".و�أ�شارت قرارات ع َّدة
�إىل � َّأن املادة  81ال تنطبق على "الف�سخ الر�ضائي"—�أي ف�سخ العقد
الذي يحدث عندما ي َّتفق الطرفان ،بالرتا�ضي ،على �إلغاء العقد و�إبراء
كل منهما الآخر من االلتزامات التعاقدية—بل ال�صحيح �أنها تقت�صر
على احلاالت التي يقوم فيها �أحد الطرفني بف�سخ العقد "من جانب
واحد" ب�سبب خمالفة ارتكبها الطرف الآخر )3(.و�أُ ِّكد على �أنه يف حاالت
"الف�سخ الر�ضائي" هذه تخ�ضع حقوق الطرفني والتزاماتهما لأحكام اتفاق
ين�ص على �إنهاء العقد )4(.ومن َّثم ،فحيث ا َّتفق الطرفان على
الطرفني الذي ُّ
�إلغاء العقد املربم بينهما وال�سماح للبائع بح�سم ما� أنفقه من جيبه اخلا�ص
قبل �إعادة املبلغ املدفوع م�سبق ًا من جانب امل�شرتي�ُ ،سمح للبائع بهذا احل�سم
ولكنه ُمنع من ح�سم ما خ�سره من �أرباح ،ل َّأن ذلك مل يكن من�صو�ص ًا عليه يف
االتفاق املربم بني الطرفني )5(.بيد � َّأن �إحدى املحاكم �أ َّكدت �أنه ،حيث تن�ش�أ
التطرق �إليها �صراحة يف اتفاق الطرفني على �إنهاء العقد،
يتم
م�س�ألة مل َّ
ُّ
ينبغي ،عم ًال باملادة � ،)2( 7س ُّد الثغرة ال بالرجوع �إىل القانون الوطني بل
بالرجوع �إىل املبادئ املن�صو�ص عليها يف املادة  81والأحكام ذات ال�صلة من
()6
اتفاقية البيع.

�آثار الف�سخ مبوجب املادة :)1( 81
الإبراء من االلتزامات؛ الف�سخ
غري النافذ املفعول
َ
يربئ الطرفني
قرت ع َّدة قرارات ب� َّأن الف�سخ النافذ للعقد (ِّ )7
�  -3أ َّ
من التزامات التنفيذ املرت ِّتبة عليهما مبقت�ضى العقد .ومن َّثم رئي
حل من التزامهم
� َّأن امل�شرتين الذين يف�سخون العقد ي�صبحون يف ٍّ
بدفع ثمن الب�ضائع )8(.كما رئي � َّأن ف�سخ البائع للعقد يجعل امل�شرتي
يف ِح ٍّل من التزامه بالدفع( )9ويجعل البائع يف ِح ٍّل من التزامه بت�سليم

الب�ضائع )10(.ومن الناحية الأخرى ،يعني عدم التم ُّكن من ف�سخ العقد
فعل ًّيا بقاء الطرفني ملزَ مني بتنفيذ التزاماتهما التعاقدية )11(.وقد
ر�أت املحاكم � َّأن ف�سخ العقد مل يكن نافذ ًا عندما مل ي َّتبع �أحد الطرفني
الإجراءات ال�صحيحة للف�سخ (مثل عدم �إر�سال �إخطار �صحيح)(� )12أو
عندما مل تتو َّفر لدى الطرف �أ�سباب جوهرية للف�سخ (مثل عدم وجود
()13
خمالفة جوهرية).

احلق يف التعوي�ض
احلفاظ على ِّ
وعلى الأحكام التي تنظِّ م ت�سوية النـزاعات
و�آثار الف�سخ
 -4كما �أ�شار �أحد القرارات ف�إنه مبقت�ضى املادة  81ال ي�صبح العقد
()14
معينة قائمة
املف�سوخ "ملغى كل ًّيا بالف�سخ" ،وتبقى التزامات تعاقدية َّ
تن�ص اجلملة الأوىل من املادة  )1( 81على � َّأن
حتى بعد الف�سخ .وهكذا ُّ
الف�سخ يربئ الطرفني من التزاماتهما التعاقدية "مع عدم الإخالل ب� ِّأي
تعوي�ض
م�ستحق" .وقد �س َّلمت ع َّدة قرارات ب� َّأن امل�س�ؤولية عن التعوي�ض
ٍّ
عن خمالفة العقد تبقى قائمة بعد الف�سخ ،ومنحت تعوي�ض ًا للطرف
ت�سبب �إخالله يف الف�سخ )15(.وع َّلقت
الذي ف�سخ العقد من الطرف الذي َّ
�إحدى املحاكم بقولها" :حيث ُيف�سخ العقد و ُتق َّدم مطالبة بالتعوي�ض عن
عدم التنفيذ مبوجب املادة  74من اتفاقية البيع وما يليها من �أحكام،
موحد يف التعوي�ض ... ويعلو على نتائج ف�سخ العقد املن�صو�ص
ين�ش�أ ح ٌّق َّ
()16
عليها يف املواد  84-81من اتفاقية البيع".
وتن�ص اجلملة الثانية من
ُّ
الف�سخ على � ٍّأي من �شروط العقد املتعلِّقة
املادة  )1( 81على �أنه "ال ُي�ؤثِّر
ُ
بت�سوية املنازعات" .وقد طُ ِّبق ذلك على بند حتكيم وارد يف عقد كتابي،
ُوو�صفت النتيجة ب�أنها جتعل بند التحكيم "قاب ًال للف�صل" عن باقي
()17
العقد.
وتن�ص اجلملة نف�سها من املادة  )1( 81على � َّأن ف�سخ
ُّ
العقد ال ُي�ؤثِّر على "� ٍّأي من �أحكامه الأخرى التي ُتنظِّ م َ
حقوق الطرفني
والتزاماتهما املرت ِّتبة على َف�سخ العقد" .وقد طُ ِّبق هذا احلكم للحفاظ،
رغم ف�سخ العقد ،على الفعالية القانونية لبند "جزائي" ُي ِلزم البائع
الذي مل ي�سلِّم الب�ضائع ب�أن يدفع مبالغ )18(.و َّمت الت�أكيد �أي�ض ًا على � َّأن
املادة  )1( 81حتافظ على �أحكام تعاقدية �أخرى تت�صل بف�سخ العقد،
مثل البنود التي تق�ضي ب�إعادة الب�ضائع امل�س َّلمة �أو غريها من الأغرا�ض
()19
املت�س َّلمة مبوجب العقد.
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ر ُّد احلقوق مبقت�ضى املادة )2( 81
 -5تن�شئ اجلملة الأوىل من املادة  )2( 81لكل من الطرفني اللذين
احلق يف مطالبة الطرف الآخر
ن َّفذا التزاماتهما التعاقدية جزئ ًّيا �أو كل ًّيا َّ
بر ِّد ما كان الطرف املطا ِلب "قد َّورده �أو دفعه  ...مبوجب العقد" .وقد
رئي � َّأن االلتزام بالرد الذي تفر�ضه املادة  81على امل�شرتي ال ُيق�صد منه
و�ضع البائع يف الو�ضع الذي كان �سيوجد فيه لو َّمت تنفيذ العقد بالكامل �أو
لو مل ُيربم العقد ،بل يق�ضي بد ًال من ذلك بر ِّد الب�ضائع الفعلية امل�س َّلمة،
تعر�ضت لل�ضرر �أثناء ر ِّدها )20(.ويرد يف �أحكام �أخرى من
حتى و�إن َّ
االتفاقية مزيد من التفا�صيل عن االلتزام بالر ِّد بعد ف�سخ العقد .فبموجب
املادة  82من االتفاقية ،ي�ؤ ِّدي عجز امل�شرتي عن ر ِّد الب�ضائع امل�س َّلمة
حد كبري ،احلالة التي ت�س َّلمها بها"� ،إىل فقدان
"بحالة تطابق� ،إىل ٍّ
امل�شرتي ،رهن ًا با�ستثناءات هامة ،ح ّقه يف ف�سخ العقد (�أو يف �أن يطالب
البائع بت�سليم ب�ضائع بديلة) )21(.وتق�ضي املادة  )2( 84ب� َّأن امل�شرتي الذي
يجب �أن يعيد الب�ضائع �إىل البائع " ُي�س َ�أل  ...جتاه البائع" عن جميع املنافع
التي ح�صل عليها من الب�ضائع قبل ر ِّدها )22(.وباملثلُ ،ت ِلزم املادة )1( 84
البائع الذي يتعينَّ عليه ر ُّد ثمن الب�ضائع �إىل امل�شرتي ب�أن يدفع فائدة
يتم ر ُّدها )23(.غري �أنه رئي � َّأن البائع لي�س
على املبالغ املدفوعة �إىل �أن َّ
ملزَ م ًا بالتعوي�ض عن اخل�سائر التي جنمت عندما ر َف�ض ر َّد الثمن �إىل
امل�شرتي )24(.و َّمت الإقرار يف جميع احلاالت تقريب ًا ب� َّأن ف�سخ العقد
�شرط م�سبق للمطالبة بالر ِّد مبقت�ضى املادة  )25(.)2( 81و�أ�شار
�أحد القرارات �إىل � َّأن البائع ال يكون ملزَ م ًا بر ِّد ثمن ال�شراء مبوجب
املادة  )2( 81من اتفاقية البيع �إ َّال بعد �أن يف�سخ امل�شرتي عقد البيع ،و� َّأن
يحول العالقة التعاقدية
ف�سخ العقد هو بالتايل ح ُّق جوهري للم�شرتي ِّ
�إىل عالقة ر ِّد حقوق )26(.وباملثل ،رئي � َّأن م�شرتي ًا ال يح ُّق له �أن يطالب
با�سرتداد ثمن ال�شراء من البائع حيث مل يقم بف�سخ العقد يف غ�ضون
املدة املح َّددة يف املادة ( )2( 49ب) من اتفاقية البيع )27(.ور�أت حمكمة
يتحمل عبء �إثبات وجود املطالبة
� َّأن طرف ًا
يطالب بر ِّد مواد غري م�ستعملة َّ
()28
املزعومة.
 -6ويف حاالت كثرية قام فيها امل�شرتي بف�سخ العقد ح�سب الأ�صول،
حق ا�سرتداد الثمن
منحت املحاكم �أو هيئات التحكيم امل�شرتي
املت�ضرر َّ
ِّ
(�أو اجلزء من الثمن) الذي دفعه للبائع )29(.ويح ُّق للبائع املخالف
للعقد �أن ي�سرت َّد الب�ضائع التي كان قد �س َّلمها �إىل امل�شرتي الذي ف�سخ
احلق ،مبوجب
العقد فيما بعد )30(،ورئي � َّأن للم�شرتي الذي ف�سخ العقد َّ
()31
املادة  ،)2( 81يف �إرغام البائع على ا�سرتداد الب�ضائع التي �س َّلمها.
حق ا�سرتداد الب�ضائع
كما ُمنح البائع الذي ف�سخ العقد ح�سب الأ�صول َّ
التي �س َّلمها )32(،و�أُ ِقر ب�أنه يجوز للم�شرتين املخالفني للعقد �أن ي�سرت ُّدوا
()33
اجلزء من الثمن الذي دفعوه فع ًال �إذا ف�سخ البائع العقد الحقاً.
غري �أنه رئي � َّأن املطالبات املتعلِّقة بالر ِّد النا�شئة عن عقود بيع ُف ِ�سخت
ال تخ�ضع جميعها لأحكام اتفاقية البيع .ففي �أحد القرارات( )34كان
الطرفان قد ا َّتفقا بالرتا�ضي على �إلغاء العقد املربم بينهما ،و�أعاد
البائع للم�شرتي مبلغ ًا بقدر مبلغ ال�شيك الذي دفع به امل�شرتي الثمن.
غري � َّأن �شيك امل�شرتي ُرف�ض دفعه فيما بعد .وعندما رفع البائع دعوى
ال�سرتداد املبلغ الذي ر َّده ،ر�أت املحكمة � َّأن مطالبة البائع ال حتكمها
املادة  ،)2( 81ل َّأن ذلك احلكم ال يتناول �إ َّال ما كان �أحد الطرفني قد " َّورده
�أو دفعه  ...مبوجب العقد" ،يف حني � َّأن البائع كان ي�سعى �إىل ا�سرتداد مبلغ
زائد كان قد �أعاده �إىل امل�شرتي بعد �أن َّمت �إلغاء العقد بالرتا�ضي .ور�أت
املحكمة � َّأن مطالبة البائع هذه ت�ستند �إىل مبادئ الإثراء غري امل�شروع
وتخ�ضع للقوانني الوطنية املنطبقة .ومن الناحية الأخرى� ،أ ِّكد � َّأن
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تت�ضمن مبد�أً عا ًّما يق�ضي
املادتني  )2( 81و )2( 84تثبتان � َّأن االتفاقية َّ
مبنع الإثراء غري امل�شروع ،و� َّأن هذا املبد�أ العام يحجب القانون الوطني
ب�ش�أن هذا املو�ضوع(( )35انظر املادة .))2( 7

مكان ر ِّد احلقوق؛ الوالية الق�ضائية ال�سارية
على دعاوى ر ِّد احلقوق؛ تبعة الهالك
فيما يتعلَّق بالب�ضائع املردودة؛ العملة
امل�ستخدمة لر ِّد املدفوعات
 -7تتناول ع َّدة قرارات املكان الذي ين َّفذ فيه التزام ر ِّد احلقوق
مبقت�ضى املادة  .)2( 81وقد �أثريت هذه امل�س�ألة كم�س�ألة مبا�شرة� ،أو
يتحمل
كم�س�ألة ثانوية ترتبط بالوالية الق�ضائية للمحكمة �أو مب�س�ألة من َّ
امل�س�ؤولية عن هالك الب�ضائع اجلاري �إعادتها من جانب امل�شرتي .ومن
َّثم ر�أت حمكمة ،لدى حتديد ما �إذا كان امل�شرتي الذي ف�سخ العقد قد
عر�ض على البائع املخلِّ �أن ير َّد �إليه الب�ضائع امل�س َّلمة يف املكان املالئم،
� َّأن م�س�ألة مكان الإعادة لي�ست حم�سومة �صراحة يف اتفاقية البيع ،كما
يطبق على �سبيل القيا�س احلكم الوارد يف هذه االتفاقية
ال ميكن �أن َّ
والذي يتناول مكان ت�سليم البائع للب�ضائع (املادة  ،)31بحيث ال ب َّد من
ت�سوية هذه امل�س�ألة بالرجوع �إىل القانون الوطني  -وهو يف هذه احلالة
()36
القانون الذي ينظِّ م �إنفاذ الأحكام الق�ضائية التي ت�أمر بهذا الر ِّد.
حد ما بغر�ض حتديد واليتها
واعتمدت �إحدى املحاكم منطق ًا مماث ًال �إىل ٍّ
الق�ضائية مبوجب املادة  )1( 5من اتفاقية بروك�سل لعام  196٨ب�ش�أن
الوالية الق�ضائية ،فاعتربت � َّأن اتفاقية البيع ال حت�سم �صراحة م�س�ألة
املكان الذي يجب على البائع ر ُّد الثمن فيه مبقت�ضى املادة  )2( 81من
يحدد املكان الذي
االتفاقية ،و� َّأن احلكم الوارد يف اتفاقية البيع والذي ِّ
يت�ضمن مبد�أً
ال
يتعينَّ على امل�شرتي �أن يدفع فيه الثمن (املادة ))1( 57
َّ
عا ًّما من مبادئ اتفاقية البيع ميكن ا�ستعماله حل�سم امل�س�ألة ،ولذلك
يجب �إحالة امل�س�ألة �إىل القانون الوطني املنطبق )37(.وعلى خالف
املنطق الذي ا�ستندت �إليه القرارات الواردة �أعاله ،والذي �أ َّدى �إىل
تطبيق القوانني الوطنية على م�س�ألة مكان اال�سرتداد� ،أ َّكد قرار �آخر � َّأن
م�س�ألة الوالية الق�ضائية ال�سارية على مطالبة امل�شرتي با�سرتداد الثمن
بت فيها بالرجوع
ينبغي ،مبقت�ضى املادة  )1( 5من اتفاقية بروك�سل� ،أن ُي َّ
حتدد مكان �أداء التزام ت�سليم
�إىل املادة  31من اتفاقية البيع ،التي ِّ
الب�ضائع )38(.ور�أت حمكمة �أخرى � َّأن اتفاقية البيع ال تتناول �صراحة
يتحمل تبعة الهالك،
م�س�ألة حتديد املكان الذي ينبغي ،لغر�ض حتديد من َّ
�أن ير َّد فيه امل�شرتي الذي ف�سخ العقد الب�ضائع املعادة بوا�سطة طرف ثالث
ناقل ،ولكن ح�سمت املحكمة هذه امل�س�ألة بالرجوع �إىل اتفاقية البيع نف�سها
دون اللجوء �إىل القانون الوطني ،فقد �س َّدت "الثغرة" عم ًال باملادة ،)2( 7
بتحديد مبد�أ عام مفاده � َّأن مكان تنفيذ التزامات ر ِّد احلقوق ينبغي �أن
يكون �صورة منعك�سة ملكان تنفيذ االلتزامات التعاقدية الأ�سا�سية؛ ولذلك
ر�أت � َّأن امل�شرتي قام بالت�سليم (وبذلك انتقلت تبعة الهالك �إىل البائع)
عندما �س َّلم الب�ضائع �إىل الناقل لإعادة �شحنها ،لأنه مبقت�ضى العقد انتقلت
التبعة �إىل امل�شرتي يف الت�سليم الأ�صلي للب�ضائع عندما �س َّلمها ال�صانع �إىل
الناقل )39(.ور�أت املحكمة �أي�ض ًا � َّأن هذه النتيجة متوافقة مع املادة  ،82التي
تن�شئ ا�ستثناءات وا�سعة النطاق اللتزام امل�شرتي الذي ف�سخ العقد ب�أن يعيد
يتحمل عموم ًا تبعة
الب�ضائع بحالتها الأ�صلية ،وهكذا ر�أت املحكمة � َّأن البائع َّ
تدهور حالة الب�ضائع .و�أخري ًا ا�س ُتن ِتج � َّأن �إعادة ثمن الب�ضائع من جانب
امل�شرتي الذي ف�سخ العقد ُت�ستح ُّق بنف�س العملة التي ُدفع بها الثمن �أ�ص ًال
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

على النحو الواجب ،وب�سعر ال�صرف املن�صو�ص عليه يف العقد لدفع الثمن
ا�ستحق
�إىل البائع )40(.وحيثما ا�ستحالت �إعادة الب�ضائع بعد ف�سخ العقد،
َّ
البائع قيمة الب�ضائع غري املعادة بعملته حم�سوب ًة ب�سعر ال�صرف املعمول
()41
به يف �آخر يوم كان على امل�شرتي �أن يعيد الب�ضائع بحلوله.

�شرط �أن يكون الر ُّد املتبادل متزامن ًا
تن�ص اجلملة الثانية من املادة  )2( 81على �أنه حيث يكون
-٨
ُّ
الطرفان كالهما ملزَ مني بالر ِّد (مبقت�ضى اجلملة الأوىل من احلكم)
(�أي عندما يكون هناك �شيء " َّورده �أو دفعه" كل من الطرفني مبوجب
يتم الر ُّد املتبادل "يف وقت واحد" .وقد
عقد مف�سوخ) ،فينبغي عندئذ �أن َّ
�أمرت �إحدى هيئات التحكيم م�شرتي ًا ف�سخ العقد والبائع املخالف للعقد
بالر ِّد املتزامن للب�ضائع والثمن )42(.ومبا يتوافق مع مبد�أ الر ِّد املتبادل،
حكمت �إحدى املحاكم ب� َّأن البائع املخالف للعقد ال يكون متخلِّف ًا عن تنفيذ
التزامه بر ِّد الثمن �إىل امل�شرتي �إىل �أن يكون امل�شرتي قد عر�ض فع ًال
�إعادة الب�ضائع التي �س َّلمها �إليه البائع ،و�أمرت الطرفني ب�أن يقوما بالر ِّد
()43
بالتزامن.
ون�ص قرار �آخر على � َّأن البائع الذي ف�سخ العقد غري ملزم
َّ
()44
بر ِّد املبالغ التي دفعها امل�شرتي �إىل �أن تعاد الب�ضائع امل�س َّلمة.

التفاعل بني ِّ
احلق يف الر ِّد مبوجب
املادة  )2( 81واحلقوق املن�صو�ص عليها
يف القوانني الوطنية
حق مبوجب املادة )2( 81
 -9قد يكون ما للبائع الذي ف�سخ العقد من ٍّ
يف ا�سرتداد الب�ضائع امل�س َّلمة مت�ضارب ًا مع حقوق �أطراف ثالثة (مثل

			

دائني امل�شرتي الآخرين) يف الب�ضائع .ويكون هذا الت�ضارب حادًّا بوجه
خا�ص عندما ي�صبح امل�شرتي مع�سراً ،بحيث يكون ا�سرتجاع الب�ضائع
(كاحلق يف حت�صيل
نف�سها �أكرث جاذبية من �سبيل االنت�صاف النقدي
ِّ
الثمن �أو يف التعوي�ض) امل َّتخذ �ضد امل�شرتي .وقد تناولت ع َّدة قرارات
هذا الت�ضارب .ففي �أحد القرارات ،اعتربت املحكمة حقوق دائن
حق �ضماين يف
للم�شرتي كان قد ح�صل مبوجب القانون الوطني على ٍّ
الب�ضائع وا�ستوفى مقت�ضيات ذلك احلق تعلو على ما للبائع الذي ف�سخ
وقررت املحكمة
العقد من حقوق اال�سرتداد مبوجب املادة َّ .)2( 81
� َّأن م�س�ألة اجلهة التي لها حقوق الأولوية يف الب�ضائع ،فيما بني البائع
والطرف الثالث الدائن ،تتع َّدى نطاق اتفاقية البيع ،مبقت�ضى املادة 4
من هذه االتفاقية ،وتخ�ضع بد ًال من ذلك للقانون الوطني املنطبق ،الذي
يعطي الغلبة للطرف الثالث الدائن )45(.وكانت هذه هي النتيجة رغم � َّأن
حق البائع يف ملكية الب�ضائع �إىل
يت�ضمن �شرط ًا يحفظ َّ
عقد البيع كان َّ
�أن ُيكمل امل�شرتي دفع ثمنها (الأمر الذي مل يقم به امل�شرتي) .فقد ر�أت
املحكمة � َّأن �أثر ذلك ال�شرط على جهة لي�ست طرف ًا يف عقد البيع يخ�ضع
�أي�ض ًا للقانون الوطني ولي�س لأحكام اتفاقية البيع ،و�أنه مبوجب القانون
املنطبق ،تكون ملطالبة الطرف الثالث بالب�ضائع �أولوية على مطالبة البائع
بها .ويف املقابل ،اعتربت حمكمة �أخرى �أنه ميكن للبائع الذي ف�سخ العقد
�أن ي�سرت َّد الب�ضائع من م�ش ٍرت طُ ِّبقت عليه �إجراءات �إع�سار بعد ت�سليم
الب�ضائع )46(.بيد �أنه يف هذه الق�ضية كان للبائع ح ٌّق يف االحتفاظ مبلكية
الب�ضائع �صحيح مبوجب القانون الوطني املنطبق وبقي نافذ ًا بعد �أن
اكتملت �إجراءات �إع�سار امل�شرتي ،ومل يكن هناك على ما يبدو طرف
ثالث يطالب بالب�ضائع وله الغلبة مبوجب القانون الوطني على مطالبة
البائع بها .وهكذا ال يبدو � َّأن هناك ت�ضارب ًا بني الق�ضيتني املعرو�ضتني
يف هذه املناق�شة .والواقع � َّأن الق�ضية الأخرية �أ�شارت �إىل الق�ضية الأوىل
دعم ًا للتحليل الذي� أجرته.

احلوا�شي
()١ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٩
(تن�ص على � َّأن الف�سخ "يغيرِّ العالقة التعاقدية �إىل عالقة ر ِّد
()٢املرجع نف�سه .انظر �أي�ض ًا حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥يونيلك�س
ُّ
حقوق [عالقة ت�صفية]").
()٣هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٣ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٦/٨٢يونيلك�س؛ املحكمة
العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٩قارن ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨حيث "ر َّد" البائع �إىل
امل�شرتي ثمن �شراء الب�ضائع رغم � َّأن ال�شيك الذي دفع به امل�شرتي الثمن َّمت رف�ضه ،ال تكون مطالبة البائع با�سرتداد املبلغ الذي ر َّده خا�ضعة للمادة  ،)1( 81ل َّأن تلك املادة تقت�صر
على ا�سرتداد ما َّمت توريده �أو دفعه مبوجب العقد؛ واملبلغ الذي ر َّده البائع مل ُيدفع مبوجب العقد)؛ لكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا،
ل�سد الفجوة املوجودة يف
تطبق املادة  )2( 81رغم � َّأن الطرفني �أنهيا العقد بالرتا�ضي .انظر �أي�ض ًا مناق�شة تطبيق املادة ِّ 81
� ٢٤أيار/مايو  ،]١٩٩٥حيث يبدو � َّأن هيئة التحكيم ِّ
اتفاق الطرفني على �إنهاء العقد ،الواردة يف ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٩
()٤هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٣ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٦/٨٢يونيلك�س؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٩
()٥هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٣ ،آذار/مار�س ( ١٩٩٧قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٦/٨٢يونيلك�س.
()٦ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٩
()٧لالطِّ الع على عبارات عامة ب�ش�أن �إبراء الطرفني من التزاماتهما عند ف�سخ العقد ،انظر ،مثالً ،ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٦١
]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩١انظر َّ
[املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آب�/أغ�سط�س ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩٨٨٧يونيلك�س.
()٨ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧ف�سخ جزئي)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٨املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا ٢٨ ،ت�شرين الأول/
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التابعة
�أكتوبر ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩١انظر َّ
(تن�ص
يونيلك�س
،١٩٩٢
الثاين/نوفمرب
ت�شرين
لغرفة التجارة الدولية� ،آذار/مار�س ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم  ،)٧٦٤٥يونيلك�س .انظر �أي�ض ًا حمكمة منطقة كريفيلد� ،أملانيا٢٤ ،
ُّ
�ضمن ًّيا على �أنه يف حالة الف�سخ اجلزئي يكون امل�شرتي معفى من التزامه بدفع ثمن اجلزء من الب�ضائع اخلا�ضع للف�سخ)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف كانتون
زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧يبدو � َّأن املحكمة تفرت�ض ،يف حالة ف�سخ جزئيَّ � ،أن الف�سخ من جانب امل�شرتي يعفي الطرفني كليهما من واجبات التنفيذ املتب ِّقية).
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()٩هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آب�/أغ�سط�س ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩٨٨٧يونيلك�س.
()10ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير  .]١٩٩٧انظر �أي�ض ًا غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار
التحكيم رقم  ،)ZHK 273/95يونيلك�س ،حيث ت�شري هيئة التحكيم �إىل � َّأن دعوى امل�شرتي للمطالبة بالتعوي�ض ا�ستناد ًا �إىل الف�سخ لي�ست بدي ًال عن رفع دعوى لإلزام البائع
بالت�سليم.
()11يف الق�ضايا التالية� ،أ�شارت املحكمة �إىل � َّأن امل�شرتي لي�س معفى من التزامه بدفع الثمن ،لأنه مل يف�سخ العقد :ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ]١٩٩٧؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٠ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٤ ،كانون الأول/
دي�سمرب ]١٩٩٦؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير  .]١٩٩٤انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة
اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٤
(تن�ص �ضمن ًّيا على �أنه ،مبا � َّأن امل�شرتي مل يف�سخ العقد ف�سخ ًا �صحيحاً ،ف�إنه لي�س معفى من التزامه
ُّ
بالدفع) ،وق�ضية كالوت رقم [ ٨٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٤بنف�س املفاد) .وقد رئي � َّأن البائع الذي ال يف�سخ العقد ف�سخ ًا �صحيح ًا
لي�س معفى من التزامه بت�سليم الب�ضائع .غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)ZHK 273/95يونيلك�س.
()12ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٩املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٦ال يح ُّق للم�شرتي ف�سخ العقد ،ل َّأن �إخطاره بعدم املطابقة لي�س حم َّدد ًا مبا يكفي
يوجه �إخطار ًا كافي ًا بعدم املطابقة مبوجب
للوفاء مبقت�ضيات املادة )39؛ حمكمة منطقة ميونيخ� ،أملانيا� ٢٠ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٥يونيلك�س (فقدَ امل�شرتي ح َّقه يف الف�سخ ،لأنه مل ِّ
يوجه �إخطاره بعدم املطابقة يف الوقت املنا�سب مبوجب املادة ))2( 49؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/
املادة  39ومل ِّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣حمكمة
فرباير ( ]١٩٩٤لي�س للم�شرتي ح ُّق الف�سخ ،ل َّأن �إخطاره بعدم املطابقة مل َّ
يوجه يف الوقت املنا�سب مبوجب املادة ( )39انظر َّ
يوجه يف الوقت املنا�سب مبوجب املادة ))2( 49؛ هيئة
اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٤لي�س للم�شرتي ح ُّق الف�سخ ،ل َّأن �إخطاره بعدم املطابقة مل ِّ
التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آب�/أغ�سط�س ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩٨٨٧يونيلك�س (ت�سليم البائع ب�ضائع غري مطابقة ال يعفي امل�شرتي من التزامه بدفع الثمن،
يوجه �إخطار ًا يعلن فيه ف�سخ العقد كما تق�ضي املادة ( )2( 49ب) ‘( )’1رغم � َّأن الف�سخ الحق ًا من جانب البائع �أعفى الطرفني كليهما من التزاماتهما).
ل َّأن امل�شرتي مل ِّ
()13ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س ( ]١٩٩٧لي�س للم�شرتي ح ُّق الف�سخ ،لأنه � َّإما مل يثبت ح َّقه يف ال�شكوى من
احلق يف ال�شكوى منها)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا ١٨ ،كانون الثاين/يناير ( ،]١٩٩٤لي�س
عدم املطابقة �أو فقدَ ذلك َّ
حدد للبائع مهلة �إ�ضافية للتنفيذ مبوجب املادتني  47و( )1( 49ب) ،ولي�س للم�شرتي ح ُّق الف�سخ ب�سبب عدم املطابقة ،لأنه
للم�شرتي ح ُّق الف�سخ ب�سبب ت�أخري الت�سليم ،لأنه مل ُي ِّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٢ ،آذار/مار�س ( ]١٩٩٤لي�س
مل ُيثبت � َّأن العيوب ت�شكِّل خمالفة جوهرية) (انظر َّ
اجليدة ال ت�شكِّل خمالفة جوهرية)؛ غرفة التجارة يف زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم ،)ZHK 273/95
للم�شرتي ح ُّق الف�سخ ،ل َّأن نوعية الب�ضاعة غري ِّ
يحدد
ومل
العقد،
من
ا
ي
ا�ستباق
ال
تن�ص
امل�شرتي
يرتكب
ومل
للعقد،
جوهرية
خمالفة
ِّل
ك
ي�ش
ال
الثمن
من
واحد
ق�سط
دفع
عن
امل�شرتي
يونيلك�س (لي�س للبائع ح ُّق يف الف�سخ ،ل َّأن تخلُّف
ً
ًّ
ِّ
ُّ
البائع مهلة نهائية �إ�ضافية مبوجب املادة  64لكي يقوم امل�شرتي بالدفع خاللها)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آب�/أغ�سط�س ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم ،)٩٨٨٧
يونيلك�س (ت�أخري البائع للت�سليم ال يعفي امل�شرتي من التزامه بدفع الثمن ،ل َّأن امل�شرتي مل مينح البائع مهلة �إ�ضافية للتنفيذ مبوجب املادة ( )1( 47رغم � َّأن الف�سخ الحق ًا من
جانب البائع �أعفى الطرفني كليهما من التزاماتهما)).
()١٤ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه  .]١٩٩٩انظر �أي�ض ًا املحكمة املحلية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥يونيلك�س
(تن�ص على � َّأن الف�سخ "يغيرِّ العالقة التعاقدية �إىل عالقة ر ِّد حقوق [عالقة ت�صفية]").
ُّ
()15
(انظر
]
١٩٩٨
الثاين/يناير
كانون
١٥
�سوي�سرا،
تي�شينو،
كانتون
يف
اال�ستئناف
حمكمة
[
٢٥٣
رقم
كالوت
ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٥حمكمة
َّ
منطقة هايلربون� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٤٨
[حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٩٩؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه ]١٩٩٩؛ غرفة التجارة يف
زيوريخ� ،سوي�سرا� ٣١ ،أيار/مايو ( ١٩٩٦قرار التحكيم رقم  ،)ZHK 273/95يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦حتكيم ،هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا،
الن�ص الكامل للقرار).
� ٢١آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦انظر َّ
()١٦
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س ٢١ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦انظر َّ
()١٧
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية ،الواليات املتحدة ١٤ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٢انظر َّ
()١٨هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آذار/مار�س ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩٩٧٨يونيلك�س.
()١٩ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٩
()٢٠املرجع نف�سه.
()٢١انظر النبذة ب�ش�أن املادة .٨٢
()٢٢انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،٨٤الفقرتني  5و.6
()٢٣انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،84الفقرات .4-2
()٢٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آذار/مار�س ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩٩٧٨يونيلك�س .لكن انظر حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل
 ،١٩٩٥يونيلك�س ،التي يبدو فيها � َّأن املحكمة ر�أت � َّأن البائع املخالف للعقد م�س�ؤول عن التخلُّف عن الر ِّد �إىل امل�شرتي الذي ف�سخ العقد ف�سخ ًا �سليم ًا (رغم � َّأن �سبيل االنت�صاف
املمنوح �إزاء هذه امل�س�ؤولية� ،إن وجد ،لي�س وا�ضحاً).
"
(
]
١٩٩٨
أول/دي�سمرب
ل
ا
كانون
٢٩
أملانيا،
�
هامبورغ،
يف
ي
د
مقدم الطلب ب�صفته م�شرتياً ،مبوجب اجلملة الأوىل من
مطالبة
()٢٥ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة التحكيم الو ِّ
ِّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت
املادة  )2( 81من اتفاقية البيع ،بالدفع امل�سبق ،تتط َّلب �أو ًال ف�سخ العقد (اجلملة الأوىل من املادة  )1( 81من اتفاقية البيع)") (انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧انظر َّ
 ،١٩٩٥يونيلك�س (ترف�ض الر َّد للم�شرتي ،لأنه مل يف�سخ العقد ف�سخ ًا �سليماً)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٥حمكمة منطقة هايلربون� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول�/سبتمرب ]١٩٩٧؛ هيئة التحكيم
التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٥ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٣/١يونيلك�س؛ املحكمة املحلية يف كريفيلد،
�أملانيا ٢٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٢يونيلك�س .لكن انظر جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك ( ،)Compromexاملك�سيك� ٤ ،أيار/مايو  ،١٩٩٣يونيلك�س (ت�ست�شهد
باملادة  )2( 81لتربير املطالبة املق َّدمة من البائع بثمن الب�ضائع امل�س َّلمة حيث ال يبدو � َّأن العقد قد ُف�سخ).
()٢٦املحكمة املحلية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()27
�سيارات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
ق�ضية كالوت رقم [ 1232حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ٣١ ،آذار/مار�س ( ]٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن َّ
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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()2٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ� ،أملانيا ١٨ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن برية) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()29هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٥ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٣/١يونيلك�س؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٢حمكمة اال�ستئناف يف
كالوت رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧٦٦٠انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،ت�شرين الأول/
باري�س ،فرن�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
�أكتوبر  ،١٩٩١يونيلك�س ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٥حمكمة منطقة هايلربون� ،أملانيا� ١٥ ،أيلول/
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة
�سبتمرب ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٣حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ( ])٦٦٥٣دون �إ�شارة
�إىل املادة )81؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢٤ ،أيار/مايو ]١٩٩٥؛ حمكمة اال�ستئناف يف �إيك�س�-آن-بروفان�س ،فرن�سا ٢١ ،ت�شرين الثاين/
نوفمرب  ،١٩٩٦يونيلك�س ،جرى ت�أكيدها يف ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٥حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ٢٦ ،أيار/مايو ]١٩٩٩؛ املحكمة املحلية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،١٩٩٥
يونيلك�س؛  ،Käräjäoikeus Kuopioفنلندا ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ١٩٩٦ق�ضية ب�ش�أن زبدة) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة
التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آذار/مار�س ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩٩٧٨يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة التحكيم الو ِّدي يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون
الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٨ت�أمر بر ِّد املبلغ الذي دفعه امل�شرتي مق َّدم ًا من �أجل عملية ت�سليم ،ل َّأن "املبلغ املق َّدم املدفوع هو ،باملعنى املق�صود يف اجلملة الأوىل من املادة  )1( 81من
الن�ص الكامل للقرار).
اتفاقية البيع ،تنفيذ للعقد من جانب ِّ
مقدم الطلب ب�صفته م�شرتي ًا") (انظر َّ
()30انظر حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س (ت�أمر البائع املخالف للعقد بر ِّد الثمن �إىل امل�شرتي الذي ف�سخ العقد بالتزامن مع ر ِّد امل�شرتي
الب�ضائع �إىل البائع)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩١يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٥حمكمة
(تن�ص على � َّأن امل�شرتي الذي ف�سخ عقد �شراء �أثاث يجب عليه �أن ير َّد الأثاث املعيب الذي ت�س َّلمه
اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� ١ ،شباط/فرباير ]١٩٩٥
ُّ
ً
حد
إىل
�
ق،
ب
طا
ت
بحالة
الب�ضائع
د
ر
عن
عجز
إذا
�
العقد
ف�سخ
حق
من
امل�شرتي
د
(جتر
٨٢
املادة
ا
أي�ض
�
الن�ص الكامل للقرار) .انظر
ُ ِ
ِّ
ِّ
ٍّ
ِّ
مبوجب العقد) (ت�شري �إىل املادة ( )84انظر َّ
بعيد ،احلال َة التي تَ�س َّل َمها بها ،ما مل ينطبق �أحد اال�ستثناءات الواردة يف املادة .))2( 82
()٣١حمكمة منطقة كريفيلد� ،أملانيا ٢٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٢يونيلك�س.
()٣٢
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥انظر َّ
()٣٣ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان/
الن�ص الكامل للقرار).
�أبريل ( ]١٩٩٥انظر َّ
()٣٤ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا ٢٨ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٨
( ،Polimeles Protodikio Athinon)35اليونان( ٢٠٠٩ ،امللف رقم  ،)٢٠٠٩/٤٥٠٥حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()٣٦حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()٣٧ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٢حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ١٤ ،كانون الثاين/يناير .]١٩٩٨
()٣٨
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام� ،أملانيا ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٧انظر َّ
()٣٩ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه  ،]١٩٩٩يونيلك�س.
()٤٠ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم .])٧٦٦٠
()٤1املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ جمهورية ال�صني ال�شعبية� 20 ،آب�/أغ�سط�س (Grand Resources Group Co Ltd v STX Corp) (2014) Zhe Shang ،2014
 ،Wai Zhong Zi No 48حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.ccmt.org.cn :
()٤2جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩١يونيلك�س (ت�أمر امل�شرتي الذي ف�سخ العقد بر ِّد الب�ضائع
وت�أمر البائع املخالف للعقد بر ِّد الثمن)؛ انظر �أي�ض ًا حمكمة اال�ستئناف يف �إيك�س�-آن-بروفان�س ،فرن�سا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦يونيلك�س ("يرت َّتب على ف�سخ البيع ر ُّد
الب�ضائع مقابل ر ِّد الثمن").
()43حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()44
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥انظر َّ
()45ق�ضية كالوت رقم [ ٦١٣حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٢٨ ،آذار/مار�س ،(Usinor Industeel v. Leeco Steel Products, Inc.) ]٢٠٠٢
متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()46
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٨املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا� ،أ�سرتاليا ٢٨ ،ني�سان�/أبريل ( ]١٩٩٥انظر َّ
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املادة 82
ت�سليم ب�ضائ َع بديل ٍة �إذا ا�ستحال
يطلب من البائع َ
(َ )1يفق ُد امل�شرتي ح َّقه يف �أن ُيعلن ف�سخَ العقد �أو �أن َ
حد كبري ،احلال َة التي تَ�س َّل َمها بها.
على امل�شرتي �أن ُيعيدَ الب�ضائ َع بحالة ُتطا ِبق� ،إىل ٍّ
َنطبق الفقر ُة ال�سابق ُة:
( )2ال ت ُ
حد كبري ،احلال َة التي تَ�س َّلمها بها
(�أ)  �إذا كانت ا�ستحال ُة ر ِّد الب�ضائع �أو ر ِّدها بحالة ُتطا ِب ُق� ،إىل ٍّ
ن�سب �إىل فعله �أو تق�صريه؛
امل�شرتي ال ُت َ
الب�ضائع ،ك ًّال �أو جزءاً ،للهالك �أو ال َّتلف ال�سريع نتيج َة الفح�ص املن�صو�ص عليه
تعر َ�ضت
ُ
(ب) �أو �إذا َّ
يف املادة 38؛
العيب يف املطا َبقة ،ببيع الب�ضائع،
(ج) �أو �إذا قام امل�شرتي ،قبل �أن َيكت�شف� ،أو كان من واجبه �أن َيكت�شفَ ،
العادي.
اال�ستعمال
�سياق
العادي� ،أو قام با�ستهالكها� ،أو بتحويلها يف
ك ًّال �أو جزء ًا يف �إطار العمل التجاري
ِّ
ِّ

نظرة جمملة
 -1ترتبط املادة  82ارتباط ًا وثيق ًا باملادة  )2( 81من االتفاقية ،التي
تق�ضي ب�أن ير َّد كل من طريف العقد املف�سوخ ما كان قد " َّورده �أو دفعه �إىل
الطرف الآخر مبوجب العقد" .وتتناول املادة  82الأثر املرت ِّتب على عجز
حد بعيد ،احلالة
امل�شرتي
املت�ضرر عن �إعادة الب�ضائع بحالة تطابق� ،إىل ٍّ
ِّ
املت�ضرر يف
امل�شرتي
حق
()1
82
املادة
جتعل
ا
وحتديد
بها.
ا�ستلمها
التي
ً
َّ
ِّ
�أن يعلن ف�سخ العقد� ،أو يف �أن ُيلزم البائع بت�سليم ب�ضائع بديلة ،م�شروط ًا
بقدرة امل�شرتي على �إعادة الب�ضائع التي َّمت ت�سليمها بالفعل مبوجب
حد بعيد ،احلالة التي ت�س َّلمها بها )1(.غري � َّأن
العقد بحالة تطابق� ،إىل ٍّ
املادة  )2( 82تن�شئ ثالثة ا�ستثناءات عامة للغاية للقاعدة الواردة يف
املادة  ،)1( 82وهذه اال�ستثناءات هي التالية :ال يمُ نع امل�شرتي من ف�سخ
العقد �أو املطالبة بب�ضائع بديلة �إذا كان عجزه عن �إعادة الب�ضائع �إىل
حد بعيد ،احلالة التي ا�ستلمها بها غري ناجت
البائع بحالة تطابق� ،إىل ٍّ
عن فعله �أو تق�صريه (املادة �( )2( 82أ))؛ �أو �إذا هلكت الب�ضائع �أو
تدهورت حالتها نتيجة لفح�ص الب�ضائع املن�صو�ص عليه يف املادة 3٨
(املادة ( )2( 82ب))؛ �أو �إذا كان عجز امل�شرتي عن �إعادة الب�ضائع
�إىل البائع بحالة تطابق احلالة التي ا�ستلمها بها قد ن�ش�أ من قيام البائع
ب�إعادة بيع الب�ضائع �أو ا�ستهالكها �أو حتويلها يف �إطار العمل التجاري
العادي و"قبل �أن يكت�شف �أو كان من واجبه �أن يكت�شف العيب يف املطابقة"
(املادة ( )2( 82ج)).

املادة  82بوجه عام
 -2ا�س ُت�شهِ د ب�أحكام الفرع اخلام�س من الف�صل اخلام�س من اجلزء
يت�ضمن املادة  ،82دعما للر�أي القائل ب� َّأن
الثالث من اتفاقية البيع ،الذي َّ
ف�سخ العقد هو "ح ٌّق �أ�سا�سي من حقوق امل�شرتي ،يغيرِّ العالقة التعاقدية
�إىل عالقة ر ِّد حقوق )2(".كما ُو�صفت املادة  82ب�أنها جزء من "�آلية توزيع
امل�س�ؤولية" املن�صو�ص عليها يف االتفاقية واملتعلِّقة بف�سخ العقود والتي
يتحمل البائع وحده امل�س�ؤولية عن احلوادث العر�ضية والقوة
مبوجبها " َّ

القاهرة" )3(.واعتبرَ هذا القرار � َّأن امل�شرتي غري م�س�ؤول عن تلف الب�ضائع
مربر
�أو هالكها الذي يحدث �
أثناء نقلها لإعادتها �إىل البائع بعد ف�سخ َّ
()4
للعقد من جانب امل�شرتي .وع َّللت املحكمة ذلك بقولها � َّإن "حتميل البائع
وحده �أو ب�صورة غالبة
ت�سبب يف هذه
ف�سر ب� َّأن البائع َّ
تبعات ر ِّد" الب�ضائع ُي َّ
()5
التبعات مبخالفته للعقد.

املادة )1( 82
املت�ضرر ح َّقه يف
تن�ص املادة  )1( 82على �أنه لكي يحفظ امل�شرتي
-3
ِّ
ُّ
ف�سخ العقد �أو مطالبة البائع بت�سليمه ب�ضائع بديلة ،يجب �أن يكون قادر ًا
حد
على �إعادة الب�ضائع التي ت�س َّلمها مبقت�ضى العقد "بحالة ُتطا ِبق� ،إىل ٍّ
كبري ،احلال َة التي تَ�س َّل َمها بها" .وقد رف�ضت ع َّدة قرارات �إعطاء امل�شرتي
احلق يف ف�سخ العقد لأنه مل يكن قادر ًا على الوفاء بهذا ال�شرط .وهكذا
َّ
فحيث حاول م�ش ٍرت �أن يف�سخ عقد بيع نباتات �أزهار ل َّأن النباتات التي َّمت
ت�سليمها كانت يف زعمه معيبة من حيث املظهر واللون� ،أ�شارت املحكمة �إىل
� َّأن امل�شرتي فقدَ ح َّقه يف الف�سخ املن�صو�ص عليه يف املادة  )1( 82لأنه رمى
بع�ض النباتات وباع �أخرى )6(.واع ُترب �أي�ض ًا � َّأن م�شرتي من�سوجات مل يكن
بع�ضها مطابق ًا للنموذج املح َّدد يف العقد فقدَ ح َّقه يف ف�سخ العقد لأنه باع
الب�ضائع )7(.وفقد م�شرت �آخر ح َّقه يف ف�سخ العقد لأنه ،بعدما اكت�شف � َّأن
ومك�سرة،
�ألواح الرخام التي �س َّلمها البائع كانت ملت�صقة ببع�ضها البع�ض َّ
عمد �إىل تقطيعها وجتهيزها ،وبذلك جعل من امل�ستحيل �إعادتها بحالة
حد بعيد ،احلالة التي ا�ستلمها بها )8(.وذهب قرار �آخر �إىل
تطابق� ،إىل ٍّ
� َّأن امل�شرتي فقدَ ح َّقه يف ف�سخ العقد لأنه ا�ستخدم الب�ضاعة (ماكينة) ملدة
()9
خم�س �سنوات ،ما مينع ر َّد املاكينة باحلالة التي تل َّقاها بها امل�شرتي.
 -4ومن الناحية الأخرى� ،أ�شارت حمكمة �إىل � َّأن املادة )1( 82
حد كبري" ،احلال َة
ال ت�شرتط �سوى �أن تعاد الب�ضائع بحالة ُتطا ِبق�" ،إىل ٍّ
التي َّمت ت�سلُّمها بها ،ف�أعلنت � َّأن امل�شرتي ال يفقد ح َّقه يف �إعالن الف�سخ
مبوجب املادة � )1( 82إ َّال يف احلاالت التي تكون فيها "حالة الب�ضائع قد
()10
تغيرَّ ت بحيث ال يكون من املعقول �أن ُيتو َّقع من البائع �أن ي�سرتجعها".
و�أ�شار قرار �آخر �إىل � َّأن املادة  82ال متنع امل�شرتي من ف�سخ العقد حيث
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

ال ي َّدعي البائع � َّأن �شروط املادة  82مل ت�ستوف(—)11و�إىل �أنه ،عندما
يعتزم البائع �أن ي�ستظهر باملادة  )1( 82ليطعن يف �إلغاء امل�شرتي للعقد،
يتحمل البائع عبء تقدمي دليل على � َّأن امل�شرتي ال ي�ستطيع �إعادة الب�ضائع
َّ
حد بعيد ،احلالة التي ت�س َّلمها بها .وي�شري القرار نف�سه
بحالة تطابق� ،إىل ٍّ
�أي�ض ًا �إىل � َّأن املادة  82ال ت�شمل �إ َّال هالك الب�ضائع �أو تلفها الذي يحدث قبل
�إعالن الف�سخ )12(.ورئي �أي�ض ًا � َّأن امل�شرتي ال يفقد ح َّقه يف الف�سخ مبقت�ضى
ملجرد �إعالنه ،قبل املحاكمة� ،أنه كان يحاول �إعادة بيع الب�ضائع
املادة َّ 82
(وهي حماولة اعتربتها املحكمة جهد ًا مبذو ًال لتخفيف الأ�ضرار) .فقد
�أ�شارت املحكمة �إىل � َّأن املادة  82ال متنع امل�شرتي من الف�سخ �إ َّال �إذا كان
قد باع الب�ضائع فع ًال قبل �إعالنه ف�سخ العقد )13(.وجاء يف قرار �آخر � َّأن
تتعر�ض
املادة  )1( 82ال حترم امل�شرتي من ح ِّقه يف ف�سخ العقد عندما َّ
الب�ضائع امل�س َّلمة لل�ضرر �أثناء نقلها لإعادتها �إىل البائع (ح�سبما كان البائع
حتمل تبعة الهالك �أثناء
قد وافق()14عليه)� ،شريطة �أ َّال يكون امل�شرتي قد َّ
النقل .ورف�ضت قرارات �أخرى حرمان امل�شرتي من ح ِّقه يف الف�سخ،
حد بعيد ،احلالة
حتى رغم عجزه عن �إعادة الب�ضائع بحالة تطابق� ،إىل ٍّ
التي ا�ستلمها بها ،ل َّأن امل�شرتي ا�ستوفى مقت�ضيات ا�ستثناء واحد �أو �أكرث
()15
من اال�ستثناءات املن�صو�ص عليها يف املادة .)2( 82

املادة �( )2( 82أ)
تن�ص املادة �( )2( 82أ) على �أنه ،حتى �إذا كان امل�شرتي عاجز ًا
-5
ُّ
حد بعيد،
إىل
�
تطابق،
بحالة
ت�سليمها
�سبق
التي
الب�ضائع
إعادة
�
عن
ٍّ
احلالة التي ا�ستلمها بها ،يحتفظ امل�شرتي بح ِّقه يف �أن يف�سخ العقد �أو
�أن ُيلزم البائع بت�سليمه ب�ضائع بديلة �إذا مل يكن عجز امل�شرتي عن �إعادة
الب�ضائع عائد ًا �إىل فعل امل�شرتي �أو تق�صريه .وقد ا�ست�شهدت �إحدى
املحاكم بهذا احلكم لتخل�ص �إىل � َّأن امل�شرتي غري م�س�ؤول عن التلف
الذي حلق بالب�ضائع �أثناء نقلها لإعادتها �إىل البائع بعد �أن ف�سخ امل�شرتي
مربراً؛ فقد �س َّلم البائع نف�سه ب� َّأن التلف ل ِحق بالب�ضائع
العقد ف�سخ ًا َّ
بينما كانت لدى الناقل ،ومن َّثم ال ميكن �أن يكون التلف ناجت ًا من فعل
�أو تق�صري من جانب امل�شرتي )16(.ومن الناحية الأخرى ،مل حتفظ
املادة �( )2( 82أ) حقوق الف�سخ للم�شرتي الذي قام بتقطيع �ألواح الرخام
غري املطابقة وجتهيزها قبل ف�سخ العقد ،ل َّأن عجز امل�شرتي عن �إعادة
حد بعيد ،احلالة التي ا�ستلمها بها كان راجع ًا
الب�ضائع بحيث تطابق� ،إىل ٍّ
()17
حقيق ًة �إىل �أفعاله هو.

املادة ( )2( 82ب)
املت�ضرر يف ف�سخ العقد �أو
حق امل�شرتي
 -6حتفظ املادة ( )2( 82ب) َّ
ِّ
املطالبة بب�ضائع بديلة حيث يكون عجزه عن �إعادة الب�ضائع بحالة تطابق،

			

حد بعيد ،احلالة التي ا�ستلمها بها نا�شئ ًا كنتيجة لفح�ص الب�ضائع
�إىل ٍّ
املن�صو�ص عليه يف املادة  .3٨وقد ا�س ُتظهر بهذا احلكم للحفاظ على
حقوق الف�سخ مل�شرت قام بتجهيز �أ�سالك قبل �أن يكت�شف �أنها غري مطابقة
ل�شروط العقد .فقد اعتربت املحكمة � َّأن العيوب املوجودة يف الأ�سالك
()18
مل يكن من املمكن اكت�شافها قبل جتهيزها.
وقررت املحكمة �أي�ض ًا � َّأن
َّ
القاعدة الواردة يف املادة ( )2( 82ب) ،والتي تنطبق ،مبوجب �أحكامها،
تعر�ضت الب�ضائع "للهالك �أو التلف" ب�سبب الفح�ص املن�صو�ص عليه
�إذا َّ
()19
يف املادة  ،3٨تنطبق رغم � َّأن جتهيز الأ�سالك يزيد قيمتها يف الواقع.
ومن الناحية الأخرى ،ر�أت �إحدى املحاكم � َّأن التغيرُّ الكبري يف حالة �ألواح
الرخام ،الذي حدث عند قيام امل�شرتي بتقطيع هذه الألواح وجتهيزها،
مل ينتج عن الفح�ص املن�صو�ص عليه يف املادة  ،3٨ومن ثم ف� َّإن حقوق
()20
امل�شرتي يف ف�سخ العقد لي�ست حمفوظة مبقت�ضى املادة ( )2( 82ب).

املادة ( )2( 82ج)
 -7مبوجب املادة ( )2( 82ج) ،يحتفظ امل�شرتي بح ِّقه يف �أن يف�سخ
العقد �أو �أن ُيلزم البائع بت�سليمه ب�ضائع بديلة رغم عجزه عن �إعادة
حد بعيد ،احلالة التي ت�س َّلمها بها ،ب�شرط
الب�ضائع بحالة تطابق� ،إىل ٍّ
�أن يكون قد "قام امل�شرتي ،قبل �أن َيكت�شف� ،أو كان من واجبه �أن َيكت�شف،
العيب يف املطابقة ،ببيع الب�ضائع ،ك ًّال �أو جزء ًا يف �إطار العمل التجاري
َ
اال�ستعمال
�سياق
يف
بتحويلها
أو
�
با�ستهالكها،
قام
أو
�
،
العادي
العادي".
ِّ
ِّ
باحلق يف ف�سخ العقد للم�شرتي الذي
ومبوجب هذا احلكم ،اح ُتفظ
ِّ
باع فليفلة يف �سياق عمله التجاري العادي قبل �أن يكت�شف � َّأن الب�ضائع
كانت حتتوي على �أك�سيد الإثيلني بكميات تتجاوز احلدود القانونية
الوطنية )21(.ومن الناحية الأخرى ،مل ُت�ستوف اال�شرتاطات املتعلِّقة بهذا
اال�ستثناء عندما باع امل�شرتي من�سوجات كان منوذج جزء منها خمتلف ًا
عن النموذج املح َّدد يف العقد؛ ونتيجة لذلك فقدَ امل�شرتي ح َّقه يف
الف�سخ لأنه مل يكن بو�سعه �إعادة الب�ضائع ح�سبما هو مطلوب مبقت�ضى
املادة  )22(.)1( 82كما � َّأن امل�شرتي الذي قام بتقطيع �ألواح الرخام
وجتهيزها بعد �أن اكت�شف �أنها كانت غري مطابقة مل ي�ستوف �شروط املادة
احلق يف ف�سخ العقد )23(.وقد ا�ستخدم
( )2( 82ج) ،واع ُترب �أنه فقدَ َّ
م�شرت �آلة على مدى نحو �ست �سنوات رغم علمه ،منذ بدء ت�شغيلها يف
مما فاقم العيوب مبا ي�ستحيل معه
عام  ،2000مبا فيها من عيوبَّ ،
حد بعيد احلالة التي ت�س َّلمها عليها ،وفق ًا
ر ُّد الآلة بحيث تطابق �إىل ٍّ
للمادة ( )2( 82ج) )24(.و�أ�شري �إىل � َّأن قيام امل�شرتي ب�إعادة بيع الب�ضائع بعد
�إعالن ف�سخ العقد يتع َّدى نطاق املادة  )25(.82كما رئي � َّأن �أحكام املادة ،82
مبا فيها حتديد ًا اال�ستثناء الوارد يف املادة ( )2( 82ج) ،ال تنطبق على
�سبيل القيا�س عندما يكون البائع هو الطرف الذي يف�سخ العقد ،وال متنع
()26
البائع من الف�سخ حتى عندما يكون امل�شرتي قد باع الب�ضائع.

احلوا�شي
()1رغم � َّأن املادة  82ترد يف اجلزء املعنون "�آثار الف�سخ" من اتفاقية البيع (الفرع اخلام�س من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث) ،ف�إنها ال تقت�صر على احلاالت التي ي�سعى
فيها امل�شرتي �إىل ف�سخ العقد (�أو ف�سخ جزء منه) مبوجب املادة � 49أو � 51أو � 72أو  .73فهي تنطبق �أي�ض ًا عندما ال يف�سخ امل�شرتي العقد ويلج�أ بد ًال من ذلك �إىل �سبيل االنت�صاف
املن�صو�ص عليه يف املادة  )2( 46واملتمثِّل يف ت�سليم ب�ضائع بديلة .ويف حني � َّأن املادة  )2( 81ت�شرتط بو�ضوح �أن ير َّد امل�شرتي الذي يف�سخ العقد الب�ضائع التي َّمت ت�سليمها مبقت�ضى
تن�ص �صراح ًة على �أنه يجب على امل�شرتي الذي يرغب يف �إلزام البائع بت�سليم ب�ضائع بديلة �أن يعيد الب�ضائع الأ�صلية� ،إ َّال من حيث � َّإن ا�ستعمال عبارة "ب�ضائع
العقد املف�سوخ ف�إنها ال ُّ
حد
إىل
�
ق،
ب
طا
ت
بحالة
أ�صلية
ل
ا
الب�ضائع
د
ير
أن
�
الواقع
يف
عليه
يجب
بديلة
ب�ضائع
على
احل�صول
إىل
�
ي�سعى
الذي
البائع
أن
�
إىل
�
ت�شري
82
املادة
أن
�
بيد
االلتزام.
بديلة" يوحي بهذا
ِ
ُ
َّ
َّ
َّ
ٍّ
بعيد ،احلال َة التي تَ�س َّل َمها بها ،ما مل ينطبق �أحد اال�ستثناءات الواردة يف املادة .)2( 82
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()٢املحكمة املحلية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()٣ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٩
()٤املرجع نف�سه.
()٥املرجع نف�سه.
()٦حمكمة روتردام ،هولندا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦يونيلك�س .ميكن �أن يفرت�ض � َّأن �إعادة البيع حدثت بعد �أن اكت�شف امل�شرتي عدم املطابقة املزعوم �أو كان
ينبغي �أن يكت�شفه.
()٧ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير  .]١٩٩٤هنا �أي�ضاً ،ميكن �أن يفرت�ض � َّأن �إعادة البيع حدثت بعد �أن اكت�شف
امل�شرتي عدم املطابقة املزعوم �أو كان ينبغي �أن يكت�شفه.
()٨ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ٢٧ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩١
()9ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢٥حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٣ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،])Société Anthon GmbH & Co. v. SA Tonnellerie Ludonnaise( ٢٠٠٩ترجمة
الن�ص الكامل للقرار).
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :انظر َّ
()10املحكمة االحتادية� ،سوي�سرا� ١٨ ،أيار/مايو ( ٢٠٠٩ق�ضية ب�ش�أن �آلة تعبئة وتغليف) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()١١
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩١انظر َّ
()١٢املرجع نف�سه.
()13املحكمة اجلزئية يف �شارلوتينبورغ� ،أملانيا� ٤ ،أيار/مايو  ،١٩٩٤يونيلك�س� .أ�شارت املحكمة �أي�ض ًا �إىل � َّأن امل�شرتي ال يفقد ح َّقه يف ف�سخ العقد �إ َّال �إذا حدثت �إعادة البيع قبل
حق امل�شرتي يف الف�سخ ما مل حتدث �إعادة البيع (�أو ا�ستهالك �أو حتويل �آخر للب�ضائع ،من جانب امل�شرتي ،يف ال�سياق
�أن يكت�شف عدم املطابقة .بيد � َّأن املادة ( )2( 82ج) حتفظ َّ
العادي للعمل) بعد �أن يكت�شف امل�شرتي عدم املطابقة �أو بعد �أن يكون من واجبه �أن يكت�شفه  -وحاالت �إعادة البيع التي حتدث بعد �أن يكت�شف امل�شرتي عدم املطابقة �أو يكون من
واجبه �أن يكت�شفه ال تدخل يف نطاق هذا اال�ستثناء.
()١٤ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب .]٢٠٠٢
()١٥ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه ( ]١٩٩٧ا�ستوفيت �شروط املادة ( )2( 82ب))؛ حمكمة منطقة �إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب/
�أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س (ا�ستوفيت �شروط املادة ( )2( 82ب)) .لالطِّ الع على مناق�شة لال�ستثناءات الواردة يف املادة  ،)2( 82انظر الفقرات � 7-5أدناه.
()١٦ق�ضية كالوت رقم [ ٤٢٢املحكمة العليا ،النم�سا ٢٩ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٩
()١٧ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ٢٧ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩١
()١٨ق�ضية كالوت رقم [ ٢٣٥املحكمة االحتادية� ،أملانيا ٢٥ ،حزيران/يونيه .]١٩٩٧
()١٩
الن�ص الكامل للقرار).
املرجع نف�سه( .انظر َّ
()٢٠ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ٢٧ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩١
()٢١حمكمة منطقة �إيلفانغني� ،أملانيا� ٢١ ،آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()٢٢ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير .]١٩٩٤
()٢٣ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س� ،أملانيا� ٢٧ ،أيلول�/سبتمرب .]١٩٩١
()24ق�ضية كالوت رقم [ 1510حمكمة النق�ض ،فرن�سا 27 ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]2012ت�ست�أنف قرار حمكمة اال�ستئناف يف بوردو ،فرن�سا 27 ،حزيران/يونيه ،2011
متاحة بالفرن�سية على العنوان. www.cisg-france.org :
()٢5حمكمة منطقة �شارلوتينبورغ� ،أملانيا� ٤ ،أيار/مايو  ،١٩٩٤يونيلك�س ،حيث قالت املحكمة � َّإن امل�شرتي ال يفقد ح َّقه يف ف�سخ العقد مبوجب املادة � )1( 82إ َّال �إذا �أعاد
الب�ضائع قبل وقت �صدور اخلطاب الذي يعلن ف�سخ العقد .و�أ�شارت املحكمة �أي�ض ًا �إىل � َّأن امل�شرتي يحتفظ بح ِّقه يف الف�سخ ما مل حتدث �إعادة البيع قبل �أن يكت�شف عدم املطابقة.
حق امل�شرتي يف الف�سخ ما مل حتدث �إعادة البيع (�أو ا�ستهالك �أو حتويل �آخر للب�ضائع ،من جانب امل�شرتي ،يف ال�سياق العادي للعمل) بعد �أن
غري � َّأن املادة ( )2( 82ج) حتفظ َّ
يكت�شف امل�شرتي عدم املطابقة �أو بعد �أن يكون من واجبه �أن يكت�شفه  -وحاالت �إعادة البيع التي حتدث بعد �أن يكت�شف امل�شرتي عدم املطابقة �أو بعد �أن يكون من واجبه �أن يكت�شفه
ال تدخل يف نطاق هذا اال�ستثناء.
()26حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ١٤ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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املادة 83
ت�سليم ب�ضائ َع بديل ٍة وفق ًا للمادة 82
يطلب من البائع َ
امل�شرتي الذي َيفق ُد ح َّقه يف �أن َيف�سخَ العقدَ �أو �أن َ
الرجوع على البائع مبوجب �شروط العقد و�أحكام هذه االتفاقية.
يحتفظ بجميع حقوقه الأخرى يف ُّ

نظرة جمملة
تن�ص املادة  83على � َّأن امل�شرتي الذي فقدَ ح َّقه يف �أن يف�سخ العقد �أو
-1
ُّ
�أن يطلب من البائع ت�سليم ب�ضائع بديلة مبقت�ضى املادة  82يحتفظ مع ذلك
بح ِّقه يف اتخاذ تدابري انت�صاف �أخرى� ،سواء �أكان م�صدر هذه التدابري
�شروط العقد �أم �أحكام االتفاقية نف�سها .وقد �أولت القرارات املادة 83
اهتمام ًا قلي ًال جدًّا .وا�س ُت�شهِ د ب�أحكام الفرع اخلام�س من الف�صل اخلام�س
يت�ضمن
من اجلزء الثالث من اتفاقية البيع ("�آثار الف�سخ") ،الذي
َّ
()1
معينة تتع َّلق بالف�سخ مبقت�ضى االتفاقية.
املادة  ،83لدعم �آراء عامة َّ
وهكذاَّ ،مت الت�أكيد على � َّأن "ف�سخ العقد هو من َّثم ح ٌّق �أ�سا�سي من حقوق
امل�شرتي ،يغيرِّ العالقة التعاقدية �إىل عالقة ر ِّد حقوق (املواد  84-81من
االتفاقية)" )2(.ويف قرار اع ُترب فيه امل�شرتي غري م�س�ؤول عن التلف الذي
حلق بالب�ضائع �أثناء �إعادة نقلها �إىل البائع بوا�سطة الناقل �إثر قيام امل�شرتي
تت�ضمن يف
بف�سخ العقد� ،أ َّكدت املحكمة � َّأن "املواد  84-81من اتفاقية البيع َّ
جوهرها �آلية لتوزيع امل�س�ؤولية تعلو ،يف �إطار �إبطال العقد (رد احلقوق)،
على الأحكام العامة املتعلِّقة بتحمل التبعة والواردة يف املادة  66وما يليها

من مواد اتفاقية البيع" )3(.و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،أ َّكدت �إحدى هيئات التحكيم
�أنه يف حال ف�سخ العقد واملطالبة بالتعوي�ض مبوجب املادة " ،74ين�ش�أ ح ٌّق
باحلق يف التعوي�ض لعدم
موحد يف احل�صول على التعوي�ض ميكن مقارنته
ِّ
َّ
التنفيذ مبقت�ضى [القانون الداخلي املنطبق] ،ويعلو على �آثار ف�سخ العقد
()4
املن�صو�ص عليها يف املواد  84-81من اتفاقية البيع".
 -2ويف �أحد القرارات ،رئي � َّأن حماولة امل�شرتي ف�سخ العقد غري م�سموح
بها ،ل َّأن عدم مطابقة الب�ضائع ال ي�شكِّل خمالفة جوهرية على النحو املح َّدد
يف املادة 25؛ و�أ�شارت املحكمة �إىل املادة  ،83ف�سمحت رغم ذلك للبائع
بتخفي�ض ثمن الب�ضائع غري املطابقة بح�سب ما هو من�صو�ص عليه يف
املادة  )5(.50ويف قرار �آخر ،رئي � َّأن م�ش ٍرت فقدَ ح َّقه يف ف�سخ العقد لأنه
يحدد مهلة �إ�ضافية للتنفيذ عم ًال باملادة  47ولأنه كان غري قادر على
مل ِّ
ر ِّد الب�ضائع على النحو الذي تقت�ضيه املادة 82؛ و�أ�شارت املحكمة �إىل � َّأن
امل�شرتي يحتفظ رغم ذلك بح ِّقه يف احل�صول على تعوي�ض عن خمالفة
العقد (رغم � َّأن امل�شرتي مل يكن قد طالب بالتعوي�ض) ،لكنها مل ت�ست�شهد
()6
باملادة  82لدعم ت�أكيدها هذا.

احلوا�شي
()١ي�شتمل الفرع اخلام�س من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث على املواد � 81إىل  84من اتفاقية البيع.
()٢حمكمة منطقة دو�سلدورف� ،أملانيا ١١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()٣املرجع نف�سه.
()٤
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٦هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة يف هامبورغ� ،أملانيا� ٢١ ،آذار/مار�س و ٢١حزيران/يونيه ( ]١٩٩٦انظر َّ
()5حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت� ،أملانيا� ١٢ ،آذار/مار�س ( ٢٠٠١ق�ضية ب�ش�أن ع�صري تفاح مر َّكز) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
.www.cisg.law.pace.edu
()٦ق�ضية كالوت رقم [ ٨٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا� ١٠ ،شباط/فرباير .]١٩٩٤
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املادة 84
البائع ُملزَ م ًا ب�إعادة الثمن َو َج َب عليه �أن َي ُر َّد ال َّثمن مع الفائدة حم�سوب ًة اعتبار ًا من يوم
(�  )1إذا كان ُ
ت�سديد ال َّثمن.
(ُ )2ي�س�أَل امل�شرتي جتاه البائع عن جميع املنافع التي ح�صل عليها من الب�ضائع �أو من جزء منها:

(�أ) �إذا كان عليه �إعاد ُة الب�ضائع �أو جزءٍ منها؛
َ
ا�ستحال عليه �إعاد ُة الب�ضائع كلِّها �أو جزء منها� ،أو �إعادتها ك ًّال �أو جزء ًا بحالة ُتطا ِبق� ،إىل
(ب)  �أو �إذا
ت�سليم
طلب من البائع
َ
حد كبري ،احلال َة التي كانت عليها عند ت�سلُّمها ،بالرغم من �أنه قد �أعلن ف�سخَ العقد �أو َ
ٍّ
ب�ضائ َع بديل ٍة.

نظرة جمملة
 -1تتناول املادة  84بالتف�صيل االلتزامات املفرو�ضة ،فيما يتع َّلق بر ِّد
احلقوق ،على طريف العقد الذي ُف�سخ ف�سخ ًا نافذاً ،وكذلك االلتزامات
الواقعة ،فيما يتع َّلق بر ِّد احلقوق ،على امل�شرتي الذي ي�ستظهر بحقوقه
مبقت�ضى املادة  )2( 46لإلزام البائع بت�سليم ب�ضائع بديلة.

عندما تكون الفائدة م�ستح َّقة مبقت�ضى املادة )1( 84
 -2ق�ضت ع َّدة قرارات بدفع الفائدة مبقت�ضى املادة  )1( 84على املبالغ
املدفوعة التي يتعينَّ على البائع �أن يعيدها �إىل امل�شرتي )1(.وقد �صدرت
حق البائع املخلِّ بالعقد
هذه القرارات التحكيمية يف كثري من الأحيان يف ِّ
()2
ومنحت الفائدة �أي�ض ًا مبقت�ضى
ومل�صلحة امل�شرتي الذي ف�سخ العقدُ .
املادة  84للم�شرتي املخلِّ بالعقد الذي �أ�صبح له احل ُّق ،عندما ف�سخ
البائع
املت�ضرر العقد ،يف ا�سرتداد املبالغ التي دفعها )3(.ورئي �أي�ض ًا � َّأن
ِّ
املادة  )1( 84حتكم مطالبة امل�شرتي با�ستعادة املبالغ التي ح�صل عليها
البائع مبوجب كفالة م�صرفية لقاء جزء من ثمن الب�ضائع التي يتناولها
العقد امللغى ،رغم � َّأن مطالبة امل�شرتي كانت م�ستندة �إىل مبادئ القانون
الوطني املنطبق (ل َّأن املطالبة ن�ش�أت من تعامل البائع مع امل�صرف ولي�س
من تعامله مع امل�شرتي) ومل تكن م�ستندة �إىل االلتزامات املن�صو�ص عليها
يف االتفاقية ب�ش�أن ر ِّد احلقوق .فقد ر�أت املحكمة � َّأن مطالبة امل�شرتي
ال ترتكز على اتفاقية البيع ،ولكنها تعد مطالبة بر ِّد الثمن يف �إطار �صفقة
()4
حتكمها اتفاقية البيع ،ولذلك تنطبق عليها �أحكام املادة .)1( 84
احلق يف الفائدة املن�صو�ص
وقررت �إحدى املحاكم �أي�ض ًا � َّأن للم�شرتي َّ
َّ
()5
عليها يف املادة  84رغم �أنه مل يكن قد طالب بها ر�سم ًّيا يف مرافعاته.

�سعر الفائدة مبقت�ضى املادة )1( 84
حتدد املادة � )1( 84سعر الفائدة املنطبق
 -3على غرار املادة  ،7٨ال ِّ
على قرارات التحكيم ال�صادرة مبقت�ضاها .وقد ح َّددت قرارات عديدة
�سعر الفائدة وفق ًا ملا ميليه القانون الوطني ،ما �أ َّدى �إىل فر�ض �سعر
الفائدة القانوين الوطني )6(.وكثري ًا ما تلج�أ هذه القرارات �إىل مبادئ
اختيار القانون لتحديد القانون الوطني الواجب التطبيق )7(،وجتد الدعم
يف املادة  )2( 7للر�أي الذي م�ؤ َّداه � َّأن امل�سائل املتعلِّقة ب�سعر الفائدة

حتدده الأحكام
تندرج يف نطاق اتفاقية البيع ،ولكن مبا � َّأن هذا ال�سعر ال ِّ
ال�صريحة لالتفاقية وال املبادئ العامة التي ت�ستند �إليها االتفاقية فيجب
حتديده "وفق ًا للقانون الواجب التطبيق مبقت�ضى قواعد القانون الدويل
اخلا�ص" )8(.ومن الناحية الأخرىُ ،م ِنحت الفائدة على �أ�سا�س ال�سعر
رجح �أن يكون البائعون
ال�سائد يف مكان عمل البائع ،لأنه املكان الذي ُي َّ
()9
قد ا�ستثمروا فيه املبالغ التي يجب عليهم ر ُّدها .ور�أت �إحدى هيئات
التحكيم � َّأن �سعر الفائدة الذي يح َّدد وفق ًا للمادة  )1( 84ينبغي �أن يكون
هو ال�سعر امل�ستخدم يف التجارة الدولية فيما يتع َّلق بعملة ال�صفقة (وهو
يف هذه احلالة اليورودوالر) ،ما �أ َّدى �إىل تطبيق �سعر الفائدة املعمول
به بني م�صارف لندن ( )10(.)LIBORبيد � َّأن هذا اجلانب من القرار
التحكيمي ُنق�ض لدى اال�ستئناف ل َّأن الطرفني مل يكونا قد �أُعطيا فر�صة
كافية للإدالء ب�أقوالهما حول م�س�ألة �سعر الفائدة املالئم )11(.واختارت
حماكم �أخرى ،بد ًال من منح الفائدة مبوجب املادة  ،84منح امل�شرتين
الذين ف�سخوا العقود يف الوقت املنا�سب وبطريقة �صحيحة تعوي�ض ًا عن
وقيمت تلك التعوي�ضات على �أ�سا�س الر�سوم
الأ�ضرار مبوجب املادة َّ ،74
تكبدها امل�شرتي لتمويل دفع ثمن الب�ضائع (�شريطة �إمكانية
املالية التي َّ
()12
تو ُّقع دفع هذه الر�سوم يف وقت �إبرام العقد).

الفرتات الزمنية التي تمُ نح الفائدة عنها
مبقت�ضى املادة )1( 84؛ االعتبارات املتع ِّلقة
بالعملة و�سعر ال�صرف
تن�ص املادة  )1( 84على �أنه يجب على البائع ،عندما يتعينَّ عليه
-4
ُّ
ر ُّد املبالغ التي دفعها لـه امل�شرتي� ،أن يدفع عليها فائدة "اعتبار ًا من
يوم ت�سديد الثمن" .والواقع � َّأن قرارات عديدة منحت الفائدة اعتبار ًا
من ذلك التاريخ )13(.وحيث قام م�صرف �ضامن بدفع الثمن نيابة عن
امل�شرتي و�س َّدد امل�شرتي املبلغ للم�صرفُ ،منح امل�شرتي فائدة من التاريخ
()14
تقرر � َّأن
الذي قام فيه الكفيل بالدفع .ويف حالة الف�سخ اجلزئي للعقدَّ ،
الفائدة ُت�ستح ُّق اعتبار ًا من التاريخ الذي دفع فيه امل�شرتي ثمن الب�ضائع
()15
تن�ص املادة  )1( 84على
التي يتناولها اجلزء املف�سوخ من العقد .وال ُّ
تقرر � َّأن
التاريخ الذي ينبغي �أن يتو َّقف فيه ا�ستحقاق الفائدة،
ولكن َّ
()16
تقرر
الفائدة ُت�ستح ُّق �إىل الوقت الذي ُّ
يتم فيه ر ُّد الثمن فعالً .كما َّ
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

� َّأن املبلغ املعاد �إىل امل�شرتي الذي ف�سخ العقد ،مبا يف ذلك الفائدة عليه،
م�ستح ُّق الأداء بنف�س العملة التي ُدفع بها الثمن على النحو الواجب (رغم
مقوم بعملة خمتلفة) ،وب�سعر ال�صرف املح َّدد
� َّأن الثمن املح َّدد يف العقد َّ
()17
يف العقد لدفع الثمن �إىل البائع.

املادة )2( 84
 -5تق�ضي املادة  )2( 84ب� َّأن امل�شرتي ُي�س�أل جتاه البائع عن
املنافع التي ح�صل عليها امل�شرتي من الب�ضائع امل�س َّلمة مبقت�ضى العقد
املف�سوخ� ،أو من الب�ضائع التي ُي ِلزم امل�شرتي البائع با�ستبدالها مبقت�ضى
املادة  .)2( 46ويف احلالتني كلتيهما ،يخ�ضع امل�شرتي ملطالبة البائع بر ِّد
الب�ضائع امل�س َّلمة .ومن َّثم فبمقت�ضى املادة  )2( 81يجب على امل�شرتي
الذي يكون طرف ًا يف عقد َّمت ف�سخه (�سواء من جانب امل�شرتي �أو من
جانب البائع) �أن ير َّد الب�ضائع املت�س َّلمة مبوجب العقد .وعالوة على ذلك
فبمقت�ضى املادة  82يجب على امل�شرتي �إذا �أراد �أن يف�سخ العقد �أو �أن
ُيلزم البائع بت�سليمه ب�ضائع بديلة وفق ًا للمادة � )2( 46أن يعيد الب�ضائع
حد كبري ،احلال َة التي كانت عليها
التي �سبق ت�سليمها "بحالة ُتطا ِبق� ،إىل ٍّ
عند ت�سلُّمها" ،ما مل ينطبق �أحد اال�ستثناءات املذكورة يف املادة .)2( 82
وتق�ضي املادة  )2( 84بدورها ب� َّأن امل�شرتي " ُي�س�أَل  ...جتاه البائع عن جميع
املنافع التي ح�صل عليها من الب�ضائع �أو من جزء منها" ،وذلك يف حالتني
هما :حيثما يكون امل�شرتي ملزَ م ًا بر ِّد الب�ضائع (املادة �( )2( 84أ))؛
وحيثما يف�سخ امل�شرتي العقد ف�سخ ًا نافذ ًا �أو ُيلزم البائع بت�سليم ب�ضائع
بديلة ،برغم عجزه عن �إعادة الب�ضائع الأ�صلية �إىل البائع بحالة تطابق،
حد بعيد ،احلالة التي ت�س َّلمها بها (�أي عندما ينطبق �أحد اال�ستثناءات
�إىل ٍّ
املن�صو�ص عليها يف املادة  )2( 82من �شرط الإعادة).
 -6وكانت املادة  )2( 84مو�ضوع قرارات �أقل مقارنة باملادة .)1( 84
وقد ُو�صفت املادة  )2( 84عموم ًا ب�أنها ت�شرتط على امل�شرتي "�أن ُي�س�أل

			

جتاه البائع عن القيمة التبادلية جلميع املنافع التي ح�صل عليها [امل�شرتي]
من الب�ضائع �أو من جزء منها" )18(.وقيل �إنه يقع على عاتق البائع عبء
�إثبات مقدار املنافع التي ُي�س�أل امل�شرتي عنها جتاه البائع مبوجب
املادة  )19(.)2( 84ووفق ًا لهذا املبد�أ ،نق�ضت حمكمة ا�ستئناف القرار
ال�صادر من حمكمة �أدنى مبقت�ضى املادة  )2( 84ل�صالح بائع ر�أت
حمكمة اال�ستئناف �أنه مل ي�ضطلع بعبء الإثبات الواقع عليه .فالبائع
مل ُيثبت �سوى � َّأن زبون امل�شرتي قد ُيلغي يف امل�ستقبل عقده اخلا�ص ب�شراء
الب�ضائع املعنية (وهي �أثاث ثبت �أنه غري مطابق)؛ ور�أت املحكمة � َّأن �إثبات
� َّأن امل�شرتي رمبا يح�صل على منافع من �إلغاء زبونه للعقد غري كاف لفر�ض
�سيما حيث تكون
االلتزام بامل�س�ؤولية عن املنافع مبوجب
املادة  ،)2( 84ال َّ
()20
قيمة املنافع املحتملة غري م�ؤ َّكدة �أي�ضاً .ورف�ضت املحكمة ا ِّدعاء البائع
ب�ش�أن املنافع التي ُيزعم � َّأن امل�شرتي ح�صل عليها من الب�ضائع" ،ل َّأن
ا�ستعمال الأثاث املعيب لي�س منفعة مالية قابلة للقيا�س ،ولذلك يتعينَّ
اعتبارها منفعة مفرو�ضة" )21(.و�أ�شار قرار �آخر ،عر�ضاً� ،إىل �أنه لو جنح
امل�شرتي يف �إعادة بيع �أحذية كان قد ا�ستلمها مبقت�ضى عقد قام بف�سخه،
لكان "تعينَّ عليه �أن ُي�س�أل جتاه البائع ،مبوجب املادة  )2( 84من اتفاقية
البيع ،عن � ِّأي ربح ح َّققه؛ وهذا ما �أظهر للمحكمة � َّأن حماولة امل�شرتي
جمرد جهد مبذول لتخفيف "الأثر ال�سلبي على
�إعادة بيع الأحذية كانت َّ
الطرفني كليهما" الناجت من عدم مطابقة الأحذية ،وال ينبغي �أن تعترب
()22
"قبو ًال" للأحذية باعتبارها مطابقة.

�إعادة مبالغ الإثراء غري امل�شروع باعتبار ذلك
مبد�أً عا ًّما لالتفاقية
 -7ر�أت حمكمة � َّأن "حكم املادة  )2( 84من اتفاقية البيع هو الأ�سا�س
للمبد�أ العام ذي ال�صلة من مبادئ االتفاقية الذي يق�ضي ب�إعادة مبالغ
()23
يتم تل ِّقيها يف حالة �إعالن ف�سخ عقد البيع يف وقت الحق".
الإثراء التي ُّ

احلوا�شي
()1ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ])٦٦٥٣؛ حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ٦ ،ني�سان�/أبريل ،١٩٩٥
يونيلك�س؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٥ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٣/١يونيلك�س؛ حمكمة
اال�ستئناف يف �إيك�س�-آن-بروفان�س ،فرن�سا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٣حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم ٣٠٢
الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
[هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ])٧٦٦٠؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة
التجارة الدولية� ،آذار/مار�س ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩٩٧٨يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢٤ ،أيار/مايو ]١٩٩٥؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ١٣٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة التحكيم الو ِّدي يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٨؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني
ال�شعبية ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩١يونيلك�س ،ترجمة بالإنكليزية متاحة �أي�ض ًا يف الإنرتنت على العنوان . www.cisg.law.pace.edu :انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم ٣١٣
[حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل ،فرن�سا ٢١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٩ت�شري �إىل �أنه يح ُّق للم�شرتي الذي ف�سخ العقد �أن يح�صل على فائدة ،مبوجب املادة  ،84عن الثمن
الذي يتعينَّ �أن ير َّده البائع املخالف للعقد ،ولكن تق�ضي بعد ذلك بعدم اخت�صا�صها بالق�ضية) .ومن الناحية الأخرى يبدو �أنه ،عو�ض ًا عن الفائدة مبوجب املادة  ،84منحت بع�ض
تكبدها امل�شرتي لتمويل دفع ثمن الب�ضائع .انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٤هيئة
املحاكم امل�شرتي الذي ف�سخ العقد تعوي�ض ًا مبوجب املادة  74مببلغ الر�سوم املالية املتو َّقعة التي َّ
التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ])٧٥٣١؛  ،Käräjäoikeus Kuopioفنلندا ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
 ،www.utu.fiترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()2هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٥ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٣/١يونيلك�س؛ ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف
كالوت رقم [ ٢٥٣حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آذار/مار�س
( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩٩٧٨يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة التحكيم الو ِّدي يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٨؛ جلنة التحكيم االقت�صادي
والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩١يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية١٩٩٣ ،
(قرار التحكيم رقم ])٦٦٥٣؛ حمكمة اال�ستئناف العليا يف باري�س ،فرن�سا ٦ ،ني�سان�/أبريل  .١٩٩٥انظر �أي�ض ًا  ،Käräjäoikeus Kuopioفنلندا ٥ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ،١٩٩٦
متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.utu.fi :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :يبدو �أنها متنح امل�شرتي الر�سوم املالية الفعلية
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التي دفعها كتعوي�ض مبوجب املادة  ،74ولي�س الفائدة مبوجب املادة )84؛ ق�ضية كالوت رقم � ،Pretura circondariale di Parma[ ٩٠إيطاليا ٢٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ]١٩٨٩

وقررت �أنه يح ُّق للم�شرتي ف�سخ العقد وا�سرتداد املبالغ التي دفعها من البائع؛ ومنحته �أي�ض ًا فائدة ،ولكن دون �أن ت�شري �إىل املادة ،84
َّ
(طبقت املحكمة اتفاقية البيع على ال�صفقة َّ
ورمبا على �أ�سا�س القانون الوطني)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم �( ])٧٦٦٠سمحت املحكمة بدفع فائدة عن
يتم ت�سليمها ،ولكن مل تناق�ش حتديد ًا م�س�ألة ما �إذا كان امل�شرتي قد ف�سخ هذا اجلزء من العقد).
املطالبة املق َّدمة من امل�شرتي لر ِّد جزء من الثمن عن قطع غيار مل َّ
()٣ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير .]١٩٩٧
()٤ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير .]١٩٩٥
()٥ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم  ،])٦٦٥٣حيث �أ�شارت الهيئة �إىل � َّأن املادة  )1( 84لي�ست وا�ضحة فيما
تف�سر بحيث ال ت�شرتط تقدمي هذا الطلب؛ و�أ�شارت الهيئة �إىل � َّأن القانون الوطني
يتع َّلق مبا �إذا كان هذا الطلب الر�سمي للفائدة �ضرور ًّيا ،ولكن �أ�شارت �إىل � َّأن هذه املادة ينبغي �أن َّ
الذي ينطبق مبوجب املادة  )2( 7لت�سوية امل�سائل التي ال ت�سويها �أحكام اتفاقية البيع �أو مبادئها العامة ال ي�شرتط تقدمي طلب ر�سمي للح�صول على الفائدة .و َّمت ت�أكيد هذا اجلزء
من القرار يف حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ٦ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()٦
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٥٣
ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا ١٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
[حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ])٧٦٦٠؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي،
�أملانيا� ٢٤ ،أيار/مايو ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة التحكيم الو ِّدي يف هامبورغ،
�أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير ]١٩٩٥؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٤قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٣/١يونيلك�س؛ حمكمة اال�ستئناف يف �إيك�س�-آن-بروفان�س ،فرن�سا،
 ٢١ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آذار/مار�س ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩٩٧٨يونيلك�س .انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت
رقم � ،Pretura circondariale di Parma[ ٩٠إيطاليا ٢٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ]١٩٨٩حيث ر�أت املحكمة �أنه يح ُّق للم�شرتي ،مبوجب اتفاقية البيع� ،أن يف�سخ العقد و�أن ي�سرت َّد
املبالغ التي دفعها من البائع؛ ومنحت امل�شرتي �أي�ض ًا فائدة بال�سعر القانوين الذي يق�ضي به القانون الوطني ،ولكن دون �أن ت�شري �إىل املادة  ،84ورمبا على �أ�سا�س القانون الوطني؛
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩١يونيلك�س (منحت املحكمة فائدة ب�سعر  8يف املائة على املبالغ
التي يتعينَّ على البائع �أن يعيدها �إىل امل�شرتي الذي ف�سخ العقد ،ولكن مل تبينِّ الطريقة التي ح َّددت بها �سعر الفائدة).
()٧ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،])Mitias v. Solieda S.r.l( ٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا 19 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]٢٠٠٢انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة
كالوت رقم [ ٢٥٣حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ])٧٦٦٠؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٦حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا� ٢٤ ،أيار/مايو ]١٩٩٥؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آذار/مار�س ( ١٩٩٩قرار التحكيم رقم  ،)٩٩٧٨يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٦١
[املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة التحكيم الو ِّدي يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٨؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ١٣٣حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،شباط/فرباير .]١٩٩٥
()٨
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ٢٦١
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٣حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
الن�ص
[املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ]١٩٩٧؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة التحكيم الو ِّدي يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
الكامل للقرار).
]
١٩٩٧
�شباط/فرباير
٥
�سوي�سرا،
زيوريخ،
كانتون
يف
التجارية
املحكمة
[
٢١٤
رقم
كالوت
()٩ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
َّ
()١٠ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم .])٦٦٥٣
()١١حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ٦ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س.
()12انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم  ،])٧٥٣١يونيلك�س؛  ،Käräjäoikeus Kuopioفنلندا ٥ ،ت�شرين
الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.utu.fi :
()13جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ١٨ ،ني�سان�/أبريل ( ٢٠٠٨ق�ضية ب�ش�أن م�سحوق  ،)PTAترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٥ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٤قرار
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية
التحكيم رقم  ،)١٩٩٣/١يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٥٣حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو� ،سوي�سرا ١٥ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
كالوت رقم [ ٢١٤املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ� ،سوي�سرا� ٥ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧مبلغ مدفوع مقدما)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة
الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ])١٩٩٤ ،٧٦٦٠؛ حمكمة منطقة الند�شوت� ،أملانيا ٥ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٦حمكمة اال�ستئناف الإقليمية
يف �سيلي� ،أملانيا� ٢٤ ،أيار/مايو ]١٩٩٥؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٦١املحكمة املحلية يف �سان� ،سوي�سرا� ٢٠ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٧منح الفائدة للم�شرتي املخالف للعقد على املبلغ
امل�سرت ِّد من البائع الذي ف�سخ العقد)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة التحكيم الو ِّدي يف هامبورغ ،هامبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ]١٩٩٨؛ جلنة التحكيم االقت�صادي
والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣٠ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩١يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٢حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ١٤ ،كانون الثاين/
(طبقت املحكمة
الن�ص الكامل للقرار) .لكن انظر ق�ضية كالوت رقم � ،Pretura circondariale di Parma[ ٩٠إيطاليا ٢٤ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب َّ ]١٩٨٩
يناير ( ]١٩٩٨انظر َّ
اتفاقية البيع على ال�صفقة ور�أت �أنه يح ُّق للم�شرتي �أن يف�سخ العقد و�أن ي�سرت َّد من البائع املبالغ التي دفعها ،ومنحته فائدة من تاريخ الف�سخ ،ولكن دون �أن ت�شري �إىل املادة ،84
ورمبا على �أ�سا�س القانون الوطني).
()١٤حمكمة اال�ستئناف يف �إيك�س�-آن-بروفان�س ،فرن�سا ٢١ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣١٥حمكمة النق�ض ،فرن�سا� ٢٦ ،أيار/مايو ،]١٩٩٩
متاحة �أي�ض ًا يف يونيلك�س.
()١٥ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ])٦٦٥٣؛ حمكمة اال�ستئناف يف باري�س ،فرن�سا ٦ ،ني�سان�/أبريل ،١٩٩٥
يونيلك�س.
()١٦هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ،حكم يف الق�ضية رقم  ١٩٩٣/١م� َّؤرخ  ١٥ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٤يونيلك�س.
()١٧ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم .])٧٦٦٠
()١٨
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٦٥حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ� ،أملانيا� ١ ،شباط/فرباير ( ]١٩٩٥انظر َّ
()١٩
الن�ص الكامل للقرار).
املرجع نف�سه (انظر َّ
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()٢٠
الن�ص الكامل للقرار).
املرجع نف�سه (انظر َّ
()٢١
الن�ص الكامل للقرار).
املرجع نف�سه (انظر َّ
()٢٢حمكمة منطقة �شارلوتينبورغ� ،أملانيا� ٤ ،أيار/مايو  ،١٩٩٤يونيلك�س.
( ،Polimeles Protodikio Athinon)23اليونان� ٢٠ ،أيلول�/سبتمرب ( ٢٠٠٩ق�ضية ب�ش�أن �سرتات واقية من الر�صا�ص) ،حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :

الفرع ال�ساد�س من الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث
حفظ الب�ضائع (املواد )٨٨–85

نظرة جمملة
 -1يف بع�ض الأحيان يجد كل من الطرفني يف عقد حتكمه االتفاقية
مربرة ب�ضائع ينبغي �أن تكون
� َّأن يف حوزته �أو حتت �سيطرته ب�صفة َّ
لدى الطرف الآخر .وقد يجد البائع نف�سه يف ذلك الو�ضع �إذا رف�ض
امل�شرتي دفع الثمن ولذلك امتنع البائع عن ت�سليم الب�ضائع� ،أو �إذا رف�ض
امل�شرتي اال�ستالم وح�سب .وقد ينتهي امل�شرتي �إىل ظروف مماثلة �إذا
ت�س َّلم الب�ضائع وقام بعد ذلك � َّإما بف�سخ العقد (ما يعني �أنه ينبغي �إعادة
الب�ضائع �إىل البائع وفق ًا ملا هو من�صو�ص عليه يف املادتني  )2( 81و)82
�أو باملطالبة بب�ضائع بديلة مبوجب املادة ( )2( 45التي تق�ضي ب�أن يعيد
امل�شرتي الب�ضائع الأ�صلية ح�سبما هو من�صو�ص عليه يف املادة .)82
ويق�ضي احلكمان الأوالن من الفرع ال�ساد�س من الف�صل اخلام�س من
اجلزء الثالث  -وهما املادتان  85و - 86ب�أن ي َّتخذ ذلك امل�شرتي �أو البائع
�إجراءات معقولة حلفظ الب�ضائع املوجودة لديه ،رغم � َّأن هذين احلكمني
احلق يف االحتفاظ بها �إىل �أن
يعطيان �أي�ض ًا الطرف الذي يحفظ الب�ضائع َّ
يقوم الطرف الآخر بت�سديد تكاليف احلفظَّ � .أما احلكمان الباقيان من
وتن�ص املادة  87على � َّأن
الفرع فيد ِّققان القواعد املتعلِّقة بحفظ الب�ضائعُّ .
�إيداع الب�ضائع يف م�ستودع طرف ثالث على نفقة الطرف الآخر (ب�شرط
�أ َّال تكون تلك النفقة "غري معقولة") هو طريقة حفظ �صحيحة .وتعطي
احلق يف �أن يبيع الب�ضائع و�أن
املادة  88الطرف الذي يحفظ الب�ضائع َّ
تلزمه بالقيام
يقتطع تكاليف احلفظ املعقولة من عائدات البيع (�أو حتى ِ
بذلك) ،يف ظروف حم َّددة.

العالقة بالأجزاء الأخرى
من االتفاقية
 -2تت�صل �أحكام الف�صل ال�ساد�س ات�صا ًال وثيق ًا بقواعد االتفاقية
�سيما القواعد الواردة يف الفرع اخلام�س من
املتعلِّقة بف�سخ العقد ،وال َّ
الف�صل اخلام�س من اجلزء الثالث "�آثار الف�سخ" (املواد ،)84-81
وتتفاعل معها بطرائق هامة .ولقواعد الف�صل ال�ساد�س �أي�ضاً ،من حيث
احلق يف طلب
انطباقها على امل�شرتين ،عالقة وثيقة باملادة التي تنظِّ م َّ
ب�ضائع بديلة (املادة  .))2( 46وهكذا ،فبما � َّأن ف�سخ العقد ُيعفي البائع
من م�س�ؤوليته عن ت�سليم الب�ضائع �إىل امل�شرتي (انظر املادة ،))1( 81
ميكن �أن ُيفرت�ض � َّأن الف�سخ ُيعفي البائع �أي�ض ًا من � ِّأي التزام مبوجب املادة
 85ب�أن يحفظ الب�ضائع املوجودة لديه؛( )1ونتيجة لذلك فمن الطبيعي
�أي�ض ًا � َّأن البائع الذي يف�سخ العقد ال ي�ستطيع �أن ي�ستظهر بالقواعد
واحلقوق املن�صو�ص عليها يف املادتني  87و ٨٨والتي ترافق االلتزام
بحفظ الب�ضائع .ويف املقابل ،ال يكون امل�شرتي ملزَ م ًا بحفظ الب�ضائع
مبوجب املادة � 86إ َّال �إذا كان يعتزم "رف�ضها" ،ويبدو � َّأن هذا ال يحدث
�إ َّال �إذا ف�سخ امل�شرتي العقد �أو طالب البائع بت�سليم ب�ضائع بديلة مبقت�ضى
�أحكام املادة  .)2( 46وهكذا ففي حالة امل�شرتين ال ين�ش�أ التزام احلفظ
(وكذلك القواعد واحلقوق املرافقة الواردة يف املادتني  87و� )٨٨إ َّال �إذا
ف�سخ امل�شرتي العقد �أو طالب بب�ضائع بديلة.
معينة من الفرع ال�ساد�س ،يكون للطرف امللزَ م
 -3ومبقت�ضى �أحكام َّ
بحفظ الب�ضائع احل ُّق يف �أن ي�سرت َّد من الطرف الآخر ،وهو امل�ستفيد من
املتكبدة يف حفظ الب�ضائع .انظر املواد  85و86
ذلك احلفظ ،النفقات َّ
( )1و .)3( ٨٨وقد ُربط احل ُّق يف ا�سرتداد نفقات احلفظ ،يف ال�سوابق
()2
باحلق يف احل�صول على تعوي�ض مبقت�ضى املادة .74
الق�ضائية،
ِّ

احلوا�شي
()1بعد الف�سخ ،تكون الب�ضائع فعل ًّيا للبائع ،وتكون للبائع م�صلحة مالية يف حفظها .غري �أنه ميكن افرتا�ض � َّأن االلتزام باحلفظ الذي تفر�ضه املادة  85يزول؛ فلي�س من املعقول
�أن يكون للبائع التزام جتاه امل�شرتي بحفظ ب�ضائع البائع نف�سه التي لن حتال ،ب�سبب الف�سخ� ،إىل امل�شرتي.
()2
املتكبدة
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧٥٣١متنح ،مبوجب املادة  ،74تعوي�ض ًا عن النفقات َّ
حلفظ الب�ضائع مبوجب املواد  86و 87و.))1( 88
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املادة 85
وت�سليم الب�ضائع
دفع الثمن
ُ
�إذا ت� َّأخر امل�شرتي عن ا�ستالم الب�ضائع� ،أو �إذا مل َيدفع الثمن عندما يكون ُ
َ
اتخاذ الإجراءات املعقولة
�شرطني ُمتالزمني ،وكانت
ت�صرفه ،كان عليه ُ
ُ
الب�ضائع ال تزال يف حيازة البائع �أو حتت ُّ
حب�س الب�ضائع حلني قيام امل�شرتي بت�سديد امل�صاريف املعقولة التي
املنا�سبة للظروف ل�ضمان حفظ الب�ضائع .وله ُ
�أُنفقت لهذا الغر�ض.

نظرة جمملة
  -1تحُ ِدث املادة  85التزام ًا وح ًّقا معاً ،ينطبقان على الباعة الذين
�أبقوا الب�ضائع يف حيازتهم �أو حتت �سيطرتهم � َّإما ل َّأن امل�شرتي ت� َّأخر يف
ت�سلُّمها �أو لأنه مل يدفع مبلغ ًا م�ستح ًّقا بالتزامن مع الت�سليم .وتق�ضي
اجلملة الأوىل من املادة  85ب�أنه يتعينَّ على ذلك البائع "اتخاذ الإجراءات
املعقولة املنا�سبة للظروف" حلفظ الب�ضائع .وتق�ضي اجلملة الثانية من
ي�سدد له
املادة  85ب� َّأن للبائع املذكور َّ
حق االحتفاظ بالب�ضائع �إىل �أن ِّ
ُ
امل�شرتي امل�صاريف املعقولة التي �أنفقت حلفظها .وقد �أ�شري �إىل املادة
حق البائع يف
 85يف عدد قليل ن�سب ًّيا من القرارات ،ر َّكز معظمها على ِّ
ا�سرتداد م�صاريف حفظ الب�ضائع.

التزام البائع
بحفظ الب�ضائع
تطرق عدد من القرارات �إىل التزام البائع بحفظ الب�ضائع
-2
َّ
التذرع بهذا االلتزام لتربير الإجراءات التي
مبقت�ضى املادة  .85فجرى ُّ
ا َّتخذها بائع بعد �أن طالبه امل�شرتي ب�أن يوقف ت�سليم �شاحنات ي�شملها عقد
البيع .وذكرت �إحدى هيئات التحكيم �أنه ،مبا � َّأن امل�شرتي رف�ض الت�سلُّم
مربر ،فللبائع احل ُّق يف اتخاذ خطوات معقولة حلفظ الب�ضائع ،مبا
دون ِّ
يف ذلك �إيداعها يف م�ستودع )1(.ويف ق�ضية �أخرى التم�س م�ش ٍرت تدبري ًا
انت�صاف ًّيا م�ؤ َّقت ًا يف �شكل �أمر مينع البائع من بيع �أحد املك ِّونات الأ�سا�سية
ملاكينات �صناعية .وكان البائع قد احتفظ بهذا املك ِّون بعد تخلُّف امل�شرتي
عن دفع ثمن املاكينات الكامل ،واعتزم البائع نقل املاكينات �إىل م�ستودع
�آخر و�إعادة بيعها .ومبا � َّأن الق�ضية ر َّكزت على التدبري االنت�صايف امل�ؤ َّقت
طبقت املحكمة القانون الوطني للمحكمة عو�ض ًا عن اتفاقية البيع،
فقد َّ
وقررت � َّأن يف و�سع البائع نقل الب�ضائع �إىل م�ستودع جديد ،ولكن (على
َّ
الرغم من �أحكام املادة  87من االتفاقية) �سيتعينَّ عليه �أن يدفع م�صاريف
و�سيمنع (على الرغم من املادة  )٨٨من ت�صدير املك ِّون
امل�ستودع بنف�سهُ ،
()2
املذكور �أو �إعادة بيعه.

ح ُّق البائع يف االحتفاظ بالب�ضائع �إىل
�أن ي�سرت َّد نفقات احلفظ املعقولة
حمل عدد من القرارات امل�شرتي الذي يخالف العقد م�س�ؤولية
-3
َّ
املت�ضرر حلفظ الب�ضائع .وهكذا رئي � َّأن
تكبدها البائع
ِّ
امل�صاريف التي َّ
تكاليف تخزين الب�ضائع والت�أمني عليها ملدة معقولة بعد �أن رف�ض امل�شرتي
الت�سلُّم رف�ض ًا غري �سليم يجب ر ُّدها مبوجب املادة  )3(.85والقرارات التي
متنح البائع تكاليف حفظ الب�ضائع ت�ست�شهد عادة (ولكن لي�س دائماً)
ٌ
تعوي�ض
باملادة  85لدعم القرار )4(،غري �أنها كثري ًا ما ت�صف القرار ب�أنه
عن الأ�ضرار م�ستح ٌّق مبوجب املادة  74من اتفاقية البيع )5(.وذكرت �إحدى
املحاكم �أنه "لدى تطبيق اتفاقية البيع ،ي�ستند واجب [امل�شرتي] �أن يدفع
التعوي�ض �إىل املادة  ،74وجزئ ًّيا �إىل املادة � 85أي�ضاً )6(".وكانت تكاليف
تكبدها
احلفظ التي طالب البائعون با�سرتدادها وجنحوا يف()7ذلك قد َّمت ُّ
مربر ،رغم �أنه يف �إحدى
عموم ًا بعد رف�ض امل�شرتي الت�سلُّم رف�ض ًا غري َّ
تكبدها بعد تخلُّف امل�شرتي عن فتح خطاب اعتماد ي�شرتطه
احلاالت َّمت(ُّ )8
عقد البيع .ويف ع َّدة حاالت ،مل ي�صدر قرار ر ِّد امل�صاريف التي تك َّبدها
البائع يف حفظ الب�ضائع �إ َّال بعد �أن ا َّتخذت املحكمة �أو هيئة التحكيم قرار ًا
�صريح ًا ب� َّأن النفقات كانت معقولة )9(،ويف �إحدى الق�ضايا ُرف�ض ر ُّد جزء
()10
تكبدها مل يكن معقوالً.
من م�صاريف احلفظ التي َّ
تكبدها امل�شرتي ل َّأن ُّ
� َّأما يف احلاالت التي خالف فيها البائع العقد وف�سخ امل�شرتي العقد ف�سخ ًا
�سليماً ،رئي � َّأن ال�شروط امل�سبقة التي جتيز للبائع املطالبةَّ � ،إما مبوجب
املادة � 74أو مبوجب املادة  ،85با�سرتداد م�صاريف تخزين الب�ضائع و�إعادة
بيعها مل ُت�ستوف ،ل َّأن امل�شرتي مل يخ َّل بالتزاماته بدفع ثمن الب�ضائع �أو
ت�سلُّمها؛ ولذلك ُرف�ضت مطالبة البائع )11(.وحتى حيث اع ُترب �أحد امل�شرتين
تكبدها البائع لتخزين الب�ضائع يف م�ستودع،
م�س�ؤو ًال عن النفقات التي َّ
رف�ضت �إحدى هيئات التحكيم املطالبة املق َّدمة من البائع للح�صول على
تعوي�ض عن الأ�ضرار التي حلقت بالب�ضائع نتيجة لفرتة التخزين الطويلة،
ل َّأن امل�س�ؤولية عن الهالك مل تكن قد انتقلت �إىل امل�شرتي مبقت�ضى القواعد
()12
تن�ص عليه اجلملة
املنطبقة .و�أخرياً ،جرى �أي�ض ًا ُّ
التذرع باملبد�أ الذي ُّ
الثانية من املادة  ،85والذي مفاده �أنه يجوز للبائع ،يف الظروف املنا�سبة،
تكبدها
االحتفاظ بالب�ضائع �إىل �أن ت�س َّدد �إليه النفقات املعقولة التي َّ
يتم االتفاق
حلفظها ،وذلك دعم ًا للفكرة القائلة ب� َّأن البائع غري ملزم ،ما مل َّ
()13
على خالف ذلك ،بت�سليم الب�ضائع �إىل �أن يدفع له امل�شرتي ثمنها.

احلوا�شي
()١ق�ضية كالوت رقم [ ١٤١هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٥قرار التحكيم
رقم .])١٩٩٤/١٩٢
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()٢ق�ضيتا كالوت رقم  ٩٦ورقم [ ٢٠٠حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا� ١٧ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٤تتناول اخلال�صتان كلتاهما نف�س الق�ضية).
()3حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe ٢٠٠٦
) ،v. NV Fepco Internationalترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()4
تكبدها
انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براون�شفايغ� ،أملانيا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٩ت�شري �إىل املادة  85ومتنح البائع التكاليف التي َّ
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آب�/أغ�سط�س ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم  ،)٩٥٧٤يونيلك�س (ت�شري �إىل املادة
للتخزين البارد للحوم) (انظر َّ
تكبدها لتخزين ونقل معدات وقطع غيار)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٤١هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة،
 85ومتنح البائع التكاليف التي َّ
تكبدها لتخزين �شاحنات يف م�ستودع)؛ ق�ضية كالوت
االحتاد الرو�سي ٢٥ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم ( ])١٩٩٤/١٩٢ت�شري �إىل املادة  85ومتنح البائع التكاليف التي َّ
تكبدها لتخزين ب�ضائع يف م�ستودع).
رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧١٩٧ت�شري �إىل املادة  85ومتنح البائع التكاليف التي َّ
لكن انظر هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٩ ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٣/٣٧٥يونيلك�س (يبدو
�أنها ال ت�شري �إىل املادة  85عندما متنح البائع تكاليف تخزين الب�ضائع) .انظر �أي�ض ًا حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة� ١٩ ،أيار/مايو ٢٠٠٨
( ،)The Rice Corporation v. Grain Board of Iraqمتاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تعترب املحكمة ،دون �أن ت�شري �إىل املادة َّ � ،85أن "االتفاقية
ت�شرتط �أن ي َّتخذ بائع الب�ضائع جميع اخلطوات املعقولة حلفظ الب�ضائع امل�شحونة حيث � َّأخر امل�شرتي ت�سلُّم الب�ضائع[ ،و] ت�سمح للبائع بتخزين الب�ضائع على نفقة امل�شرتي)"... ،؛
تطبق القانون
ق�ضيتا كالوت رقم  ٩٦ورقم [ ٢٠٠حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا� ١٧ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٤تتناول اخلال�صتان كلتاهما نف�س الق�ضية) (ت�شري �إىل املادة  ،85ولكن ِّ
الن�ص الكامل للقرار).
الوطني للمحكمة لرف�ض منح البائع �أمر ًا م�ؤ َّقت ًا ُيلزم امل�شرتي بدفع تكاليف نقل الب�ضائع �إىل م�ستودع جديد) (انظر َّ
]
()5انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براون�شفايغ� ،أملانيا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٩
الن�ص الكامل للقرار)؛ ق�ضية كالوت رقم ١٠٤
(انظر
َّ
الن�ص الكامل للقرار).
[هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧١٩٧انظر َّ
()6
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براون�شفايغ� ،أملانيا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٩انظر َّ
()7حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe ٢٠٠٦
) ،v. NV Fepco Internationalترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٤١هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة
االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم ])١٩٩٤/١٩٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
الن�ص الكامل للقرار)؛ هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية� ،آب�/أغ�سط�س ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم ،)٩٥٧٤
براون�شفايغ� ،أملانيا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٩انظر َّ
يونيلك�س؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٩ ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٣/٣٧٥يونيلك�س.
()٨
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧١٩٧انظر َّ
()9حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا 24 ،ني�سان�/أبريل (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe ٢٠٠٦
) ،v. NV Fepco Internationalترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :توافق على ر ِّد تكاليف تخزين الب�ضائع والت�أمني عليها يف حدود
ما يكون تكبد تلك التكاليف معقوالً)؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٤١هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،ني�سان�/أبريل ١٩٩٥
الن�ص الكامل للقرار)؛
(قرار التحكيم رقم ])١٩٩٤/١٩٢؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براون�شفايغ� ،أملانيا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٩انظر َّ
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ٩ ،أيلول�/سبتمرب ( ١٩٩٤قرار التحكيم رقم  ،)١٩٩٣/٣٧٥يونيلك�س.
()10حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ٢٤ ،ني�سان�/أبريل (GmbH Lothringer Gunther Grosshandelsgesellschaft für Bauelemente und Holzwerkstoffe ٢٠٠٦
) ،v. NV Fepco Internationalترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
]
١٩٩٨
()١١ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة التحكيم الو ِّدي يف هامبورغ ،هامبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
َّ
()١٢
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧١٩٧انظر َّ
()١٣
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضيتا كالوت رقم  ٩٦ورقم [ ٢٠٠حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا� ١٧ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٤تتناول اخلال�صتان كلتاهما نف�س الق�ضية) (انظر َّ
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املادة 86
حق له يف رف�ضها وفق ًا ملا جاء بالعقد �أو مبوجب هذه
(�  )1إذا تَ�س َّلم امل�شرتي الب�ضائ َع و�أراد ممار�س َة � ِّأي ٍّ
حب�سها حلني
االتفاقية ،وجب عليه �أن ي َّتخذ ال
ِ
إجراءات املعقول َة املنا�سبة للظروف ل�ضمان حفظ الب�ضائع .وله ُ
ُ
قيام البائع بت�سديد امل�صاريف املعقولة التي �أنفقت لهذا الغر�ض.
ت�صرفه يف مكان الو�صول ومار�س ح َّقه يف رف�ضها،
(�  )2إذا ُو�ضعت
الب�ضائع َ
ُ
املر�سلة �إىل امل�شرتي حتت ُّ
تعر�ض
وجب عليه �أن يتولىَّ حيازتها حل�ساب البائع ب�شرط �أن يتم َّكن من القيام بذلك دون دفع الثمن ودون �أن َي َّ
َ
البائع �أو
احلكم �إذا كان
ينطبق هذا
م�صاريف غري معقولة .وال
يتحمل
خمو ٌل يتولىَّ
ٌ
ُ
ُ
�شخ�ص َّ
ُ
مل�ضايقة �أو �أن َّ
م�س�ؤولي َة حيازة الب�ضائع حل�سابه موجود ًا يف مكان و�صولها .وتَ�سري على حقوق والتزامات امل�شرتي الذي يتولىَّ
أحكام الفقرة ال�سابقة.
حياز َة الب�ضائع مبوجب هذه الفقرة � ُ

نظرة جمملة
 -1حتكم املادة  86التزام امل�شرتي بحفظ الب�ضائع �إذا كانت خا�ضعة
ل�سيطرته وكان يعتزم رف�ضها .وتوازي املادة  )1( 86على نحو وثيق،
فيما يتع َّلق بامل�شرتين� ،أحكام املادة  85التي تنطبق على البائعني.
فاملادة  )1( 86تفر�ض على امل�شرتي الذي ا�ستلم الب�ضائع ويعتزم رف�ضها
()1
اتخاذ الإجراءات املعقولة املنا�سبة للظروف ل�ضمان حفظ الب�ضائع.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،متنح املادة  )1( 86امل�شرتي الذي يرف�ض الب�ضائع
حق االحتفاظ بالب�ضائع املرفو�ضة �إىل �أن ير َّد له البائع م�صاريف احلفظ
َّ
املعقولة .و�إذا مل يكن امل�شرتي الذي يعتزم رف�ض الب�ضائع قد "ت�س َّلم" تلك
الب�ضائع باملعنى املق�صود يف املادة  )1( 86ولكن الب�ضائع و�صلت ،مع ذلك،
ت�صرف امل�شرتيُ ،تلزم املادة )2( 86
�إىل وجهة و�صولها ُوو�ضعت حتت ُّ
امل�شرتي بتوليِّ حيازة الب�ضائع "حل�ساب البائع" ،ويخ�ضع امل�شرتي الذي
يتولىَّ احليازة يف هذه الظروف للحقوق وااللتزامات املتعلِّقة بحفظ الب�ضائع
واملن�صو�ص عليها يف املادة .)1( 86

التطبيق
 -2ا�س ُت�شهِ د باملادة � 86أو اح ُت ِكم �إليها يف عدد قليل من القرارات .وقد
ر َّكز معظم تلك القرارات على املطالبة املق َّدمة من امل�شرتي ال�سرتداد
م�صاريف حفظ الب�ضائع التي يرغب يف رف�ضها )2(.وهكذا ،ا�س ُتظهِ ر
باملادة � 86أ�سا�س ًا ال�سرتداد امل�شرتي تكلفة حفظ الب�ضائع امل�س َّلمة بعد

املربر للعقد )3(.ومن الناحية الأخرى ،عوملت التكاليف التي
ف�سخه َّ
مبكيفات هواء
تكبدها امل�شرتي من �أجل تخزين �أجهزة �ضغط خا�صة ِّ
َّ
رف�ضها امل�شرتي ،بعد ف�سخه العقد ف�سخ ًا �سليم ًا ويف الوقت املنا�سب ،على
()4
�أنها تعوي�ض ي�ستح ّقه مبقت�ضى املادة  ،74دون �إ�شارة �إىل املادة .86
كما � َّأن تخلُّف �أحد امل�شرتين عن الوفاء بالتزامه املن�صو�ص عليه يف
املادة  )1( 86باتخاذ �إجراءات معقولة حلفظ �شحنة من املواد الكيميائية
غري املطابقة (�إ�ضافة �إىل تخلُّفه عن بيع املواد الكيميائية كما تقت�ضي
ت�سبب يف رف�ض املحكمة معظم مطالبته مب�صاريف
املادة َّ ))1( ٨٨
()5
تخزين الب�ضائع يف م�ستودع لقرابة ثالث �سنوات .وحيث ُحفظت
�ألواح فوالذ معيبة رف�ضها امل�شرتي يف م�ستودع عائد �إىل م�شرت فرعي،
�سو
رئي � َّأن امل�شرتي ال ي�ستح ُّق ا�ستعادة نفقات احلفظ من البائع ما()6مل ُت َّ
يتم ذلك .وحيث
تلك النفقات و ُتدفع �إىل امل�شرتي الفرعي ،و�إىل �أن َّ
مربرة ب�أن يوقف البائع ت�سليم الب�ضائع ،ومل يكن
طالب م�ش ٍرت مطالبة غري َّ
امل�شرتي م� َّؤه ًال للإعفاء من عدم التنفيذ مبوجب املادة  79من اتفاقية
()7
البيعُ ،رف�ضت مطالبته بتكاليف تخزين الب�ضائع التي �س َّلمها البائع.
و�أخرياً ،اع ُترب بائع ُزعم �أنه ت�س َّلم كمية "زائدة" من الب�ضائع تتجاوز
ين�ص عليها العقد ملزَ م ًا � َّإما ب�إعادتها �أو بدفع ثمنها؛ وردًّا
الكمية التي ُّ
احلجة التي تق َّدم بها امل�شرتي وم�ؤ َّداها � َّأن املادة  )1( 86ت�سمح له
على َّ
باالحتفاظ بالب�ضائع التي يعتزم رف�ضها �إىل �أن يعيد له البائع امل�صاريف
تكبدها حلفظ الب�ضائع ،الحظت املحكمة � َّأن امل�شرتي مل يكن قد
التي َّ
()8
تكبد تلك امل�صاريف.
تق َّدم ب� ِّأي ا ِّدعاء ب�أنه َّ

احلوا�شي
()1كما يف حالة التزام البائع مبقت�ضى املادة  85ب�أن يحفظ الب�ضائع ،يرد مزيد من التف�صيل لواجب حفظ الب�ضائع الواقع على عاتق امل�شرتي الذي يرف�ض الب�ضائع يف املادة 87
معينة �أن يقوم الطرف امللزم بحفظ الب�ضائع ببيعها)،
(التي ت�سمح بحفظ الب�ضائع ب�إيداعها يف م�ستودع على نفقة الطرف الآخر) ويف املادة ( 88التي جتيز � -أو حتى توجب  -يف ظروف َّ
انظر ق�ضية كالوت رقم [ 1153املحكمة العليا (حمكمة اال�ستئناف) يف ليوبليانا� ،سلوفينيا 14 ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]2005ق�ضية ب�ش�أن �أبواب وع�ضادات �أبواب) ،ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :حيث مل يرغب بائع يف ا�سرتداد الب�ضائع التي َّمت ت�سليمها (وهي �أبواب وع�ضادات �أبواب) بعد �أن ف�سخ امل�شرتي العقد ف�سخ ًا
احلد من تكاليف التخزين)؛ ق�ضية كالوت رقم 489
ت�صرف ًا �سليم ًا ببيع الب�ضائع بغية ِّ
�سليماً� ،أ�شارت املحكمة �إىل املادة ( )1( 88ولكن لي�س �إىل املادة  )86ور�أت � َّأن امل�شرتي َّ
ت�صرف ُّ
طبقت
حيث
،
www.cisg.law.pace.edu
العنوان:
على
متاحة
إنكليزية
ل
با
ترجمة
)،
G
&
D
[حمكمة اال�ستئناف يف بر�شلونة� ،إ�سبانيا� ١١ ،آذار/مار�س Iberica S.A. v. Cardel( ]٢٠٠٢
َّ
.
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املحكمة القانون الوطني الذي ي�سمح ب�إيداع الب�ضائع لدى املحكمة ل�صالح البائع ،م�شرية �إىل �أنه مبوجب املادتني  86و 87من اتفاقية البيع ميكن �أي�ض ًا القيام ب�إيداع الب�ضائع لدى املحكمة
ل�صالح امل�شرتي.
()2املحكمة ال�شعبية العالية يف حمافظة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 20 ،آب�/أغ�سط�س (Grand Resources Group Co Ltd v STX Corp) (2014) Zhe Shang ،2014
 ،Wai Zhong Zi No 48حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.ccmt.org.cn :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب 200٨
املتكبدة لتخزين
( ،])Mitias v. Solidea S.r.lترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�سمح للم�شرتي با�سرتداد التكاليف املعقولة َّ
الب�ضائع بعد �أن ف�سخ العقد ف�سخ ًا �سليماً؛ وت�شري �إىل املادة  85ولي�س �إىل املادة )86؛ لكن انظر ق�ضية كالوت رقم [ ٥٩٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا١٩ ،
كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٢حيث الحظت املحكمة � َّأن التزام امل�شرتي مبوجب املادة  86باتخاذ خطوات معقولة حلفظ الب�ضائع يقت�صر على الفرتات التي تكون فيها الب�ضائع يف
الن�ص الكامل للقرار).
حوزة امل�شرتي ،ومل تفر�ض على امل�شرتي م�س�ؤولية نقل الب�ضائع غري املطابقة لإعادتها �إىل البائع الذي وافق على معاجلة عدم املطابقة (انظر َّ
()3املحكمة ال�شعبية العالية يف حمافظة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 20 ،آب�/أغ�سط�س (Grand Resources Group Co Ltd v STX Corp) (2014) Zhe Shang ،2014
 ،Wai Zhong Zi No 48حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.ccmt.org.cn :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٦٧حمكمة فوريل� ،إيطاليا ١١ ،كانون الأول/دي�سمرب 200٨
( ،])Mitias v. Solidea S.r.lترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ت�سمح للم�شرتي با�سرتداد التكاليف املعقولة لتخزين الب�ضائع بعد
�أن ف�سخ العقد ف�سخ ًا �سليماً؛ وت�شري �إىل املادة  85ولي�س �إىل املادة )86؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار التحكيم رقم .])٧٥٣١
()4
تبعية")،
ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٤ت�صف تكاليف احلفظ ب�أنها "خ�سائر َّ
و�أ َّكدها اجلزء ذو ال�صلة من ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة ا�ستئناف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية) ،الواليات املتحدة ٦ ،كانون الأول/دي�سمرب � ٣ ،١٩٩٣آذار/مار�س ]١٩٩٥
الن�ص الكامل للقرار).
(ت�صف تكاليف احلفظ ب�أنها "خ�سائر
َّ
عر�ضية") (انظر َّ
()5جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٦ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩١يونيلك�س ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()6املحكمة ال�شعبية العالية يف حمافظة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� 20 ،آب�/أغ�سط�س (Grand Resources Group Co Ltd v STX Corp) (2014) Zhe Shang ،2014
 ،Wai Zhong Zi No 48حكم مدين (�أُمر امل�شرتي فعل ًّيا بدفع تلك النفقات �إىل امل�شرتي الفرعي حيث رئي �أنه ملزَ م بر ِّد الب�ضائع املوجودة يف م�ستودع امل�شرتي الفرعي �إىل البائع)،
متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.ccmt.org.cn :
()7غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية ،بلغاريا� ١٢ ،شباط/فرباير ( ١٩٩٨قرار التحكيم رقم ( )١٩٩٦/١١ق�ضية ب�ش�أن حبال م�صنوعة من احلديد ال�صلب) ،ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()8
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٥٥حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٤ ،كانون الثاين/يناير ( ]١٩٩٥انظر َّ
.

.
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 87
يجو ُز للطرف امللزَ م باتخاذ �إجراءات حفظ الب�ضائع �أن ُيو ِد َعها يف ُم�ستودَع للغري على نفقة الطرف الآخر
حتمل م�صاريف غري معقولة.
ب�شرط �أن ال ت�ؤ ِّدي �إىل ُّ

نظرة جمملة
معينة ،تفر�ض اتفاقية البيع على كل من البائع
 -1يف ظروف َّ
(املادة  )85وامل�شرتي (املادة  )86التزام ًا باتخاذ خطوات معقولة حلفظ
احلق يف
ت�صرفه� ،إىل جانب ِّ
الب�ضائع التي تكون يف حيازة الطرف �أو حتت ُّ
االحتفاظ بالب�ضائع �إىل �أن ي�سرت َّد الطرف م�صاريف احلفظ التي �أنفقها.
وحتدد املادة  87و�سيلة ي�ستطيع الطرف من خاللها الوفاء بالتزامه بحفظ
ِّ
الب�ضائع� ،إذ ي�ستطيع �أن يودع الب�ضائع يف م�ستودع طرف ثالث "على نفقة
حتمل م�صاريف غري معقولة".
الطرف الآخر ب�شرط �أن ال ت�ؤ ِّدي �إىل ُّ

التطبيق
طبق املادة  87عدد قليل فقط من القرارات ،التي كانت تتع َّلق
-2
َّ
عادة مبطالبة �أحد الطرفني با�سرتداد تكاليف �إيداع الب�ضائع يف م�ستودع.
وهكذا رئي � َّأن امل�شرتي الذي باع �ألواح فوالذ معيبة و�س َّلمها لدى ف�سخ
العقد قد ا َّتخذ خطوات معقولة حلفظ الب�ضائع حيث ُحفظت ب�أمان يف
م�ستودع امل�شرتي الفرعي )1(.وحيث رف�ض م�ش ٍرت ت�سلُّم �شاحنات و�أودعها
البائع يف م�ستودع (قبل �أن يعيد بيعها فيُ نهاية املطاف �إىل م�شرت �آخر)،
مربر ًا مبقت�ضى املادتني 85
ت�صرف البائع كان َّ
اعتربت هيئة حتكيم � َّأن ُّ
قررت الهيئة � َّأن تكاليف التخزين كانت معقولة ،منحت
و87؛ وبعد �أن َّ

البائع تعوي�ض ًا عن تلك امل�صروفات )2(.وباملثل� ،أ�شري �إىل املادة  87دعما
ال�سرتداد امل�شرتي تكاليف تخزين الب�ضائع امل�س َّلمة يف م�ستودع بعد �أن ف�سخ
()3
مربراً.
وحملت هيئة حتكيم �أخرى م�شرتي ًا خالف
امل�شرتي العقد ف�سخ ًا َّ
َّ
تكبدها البائع لإيداع الب�ضائع يف م�ستودع؛
التي
العقد م�س�ؤولية التكاليف
َّ
غري � َّأن هيئة التحكيم رف�ضت مطالبة البائع احل�صول على تعوي�ض عن
التلف الذي �أ�صاب الب�ضائع نتيجة لفرتة التخزين الطويلة ،ل َّأن تبعة
()4
الهالك مل تكن قد انتقلت �إىل امل�شرتي مبقت�ضى القواعد املنطبقة.
وحيث كان امل�شرتي قد ف�سخ العقد ح�سب الأ�صول ،رف�ضت هيئة حتكيم
مطالبة البائع مبقت�ضى املادة ( 87واملادة  )85با�سرتداد نفقات تخزين
()5
تكبدها
الب�ضائع ،ل َّأن امل�شرتي مل يخ َّل بالتزاماته .كما � َّأن التكاليف التي َّ
مبكيفات هواء رف�ضها امل�شرتي
امل�شرتي لتخزين �أجهزة �ضغط خا�صة ِّ
عوملت باعتبارها تعوي�ض ًا م�ستح ًّقا مبقت�ضى املادة  ،74دون رجوع �إىل
املادة  )6(.87ويف ق�ضية التم�س فيها امل�شرتي تدبري انت�صاف م�ؤ َّقت ًا ملنع
�إعادة بيع مك ِّون �أ�سا�سي من مك ِّونات ماكينات �صناعية كان البائع قد
احتفظ به بعد تخلُّف امل�شرتي عن ت�سديد الثمن الكامل ،اعتربت املحكمة
املكون �إىل م�ستودع ،ولكن يتعينَّ على البائع �أن يدفع
�أنه يح ُّق للبائع نقل ِّ
املكون ،لأنه ال ميكن التعويل على املادة  87يف ق�ضية
بنف�سه م�صاريف �إيداع ِّ
()7
تتع َّلق بتدابري انت�صاف م�ؤ َّقتة .و�أ�شارت حمكمة �أخرى �إىل املادتني 86
و 87لدى اتخاذ قرارها ب�أنه يجوز للم�شرتي امللزم باتخاذ خطوات حلفظ
()8
الب�ضائع �أن يودع تلك الب�ضائع لدى املحكمة.

احلوا�شي
()١املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ جمهورية ال�صني ال�شعبية� 20 ،آب�/أغ�سط�س (Grand Resources Group Co Ltd v STX Corp) (2014) Zhe Shang ،2014
 ،Wai Zhong Zi No 48حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.ccmt.org.cn :

()2ق�ضية كالوت رقم [ ١٤١هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٥قرار التحكيم
رقم .])١٩٩٤/١٩٢
]
)٧٥٣١
رقم
التحكيم
(قرار
١٩٩٤
الدولية،
التجارة
لغرفة
التابعة
التحكيم
هيئة
[
٣٠٤
رقم
كالوت
()3ق�ضية
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
َّ
()4
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٣ ،قرار التحكيم رقم ( ])٧١٩٧انظر َّ
()5
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة التحكيم الو ِّدي يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٩ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ]١٩٩٨انظر َّ
()6ق�ضية كالوت رقم [ ٨٥حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٩ ،أيلول�/سبتمرب ( ]١٩٩٤ت�صف ا�سرتداد تكاليف احلفظ ب�أنه "تعوي�ض تبعي"
الن�ص الكامل للقرار)َّ ،مت ت�أكيدها يف اجلزء ذي ال�صلة من ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٨حمكمة ا�ستئناف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية)،
م�ستح ٌّق مبوجب املادة ( )74انظر َّ
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
)
"
عر�ضي
تعوي�ض
"
أنه
�
ب
احلفظ
تكاليف
ا�سرتداد
(ت�صف
]
١٩٩٥
آذار/مار�س
� 
٣
،١٩٩٣
أول/دي�سمرب
الواليات املتحدة ٦ ،كانون ال
َّ
()7
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضيتا كالوت رقم  ٩٦ورقم [ ٢٠٠حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا� ١٧ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٤تتناول اخلال�صتان كلتاهما نف�س الق�ضية) (انظر َّ
()8ق�ضية كالوت رقم [ 489حمكمة اال�ستئناف يف بر�شلونة� ،إ�سبانيا� ١١ ،آذار/مار�س  ،)G & D Iberica S.A. v. Cardel( ]٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة على العنوان:
طبقت املحكمة القانون الوطني الذي ي�سمح ب�إيداع الب�ضائع لدى املحكمة ل�صالح البائع ،م�شرية �إىل �أنه مبوجب املادتني  86و 87من اتفاقية البيع ميكن
َّ .www.cisg.law.pace.edu
�أي�ض ًا �إيداع الب�ضائع لدى املحكمة ل�صالح امل�شرتي.
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املادة ٨٨
( )1يجوز للطرف امللزَ م بحفظ الب�ضائع وفق ًا لأحكام املادة � 85أو املادة � 86أن يبيعها بجميع الطرق
الطرف الآخر ب�صورة غري معقولة عن حيازة الب�ضائع �أو عن ا�سرتدادها �أو عن دَفع الثمن �أو
املنا�سبة �إذا ت� َّأخر
ُ
يوجه �إىل الطرف الآخر �إخطار ًا ب�شروط معقولة بعزمه على �إجراء البيع.
أن
�
ب�شرط
حفظها
م�صاريف
ِّ
َ
الب�ضائع ُع َ
م�صاريف غري معقولة ،وجب
ر�ض ًة للتلف ال�سريع �أو كان حفظُ ها ينطوي على
(�  )2إذا كانت
ُ
َ
على الطرف امللزَ م بحفظ الب�ضائع وفق ًا لأحكام املادة � 85أو املادة � 86أن ي َّتخذ الإجراءات املعقولة لبيعها .ويجب
وجه �إىل الطرف الآخر �إخطار ًا بعزمه على �إجراء البيع.
عليه ،قدر الإمكان� ،أن ُي ِّ
( )3يح ُّق للطرف الذي يبيع الب�ضائع �أن َيقتطع من قيمة البيع َمبلغ ًا ُم�ساوي ًا للم�صاريف املعقولة
ويتوجب عليه للطرف الآخر املبلغ املتب ِّقي.
حلفظ الب�ضائع وبيعهاَّ .

نظرة جمملة
 -1مبوجب املادة  ،٨٨ميكن �أن يكون للطرف امللزَ م وفق ًا لأحكام املادة
� 85أو املادة  86بحفظ الب�ضائع ل�صالح الطرف الآخر ح ُّق بيع الب�ضائع
�إىل طرف ثالث ،بل ميكن �أن يكون ملزَ م ًا بذلك.

املادة  :)1( ٨٨خيار الطرف الذي يحفظ الب�ضائع
يف بيعها �إىل طرف ثالث
 -2رئي يف ع َّدة قرارات � َّأن الطرف امللزَ م بحفظ الب�ضائع يح ُّق له
مبوجب املادة � )1( ٨٨أن يبيعها �إىل طرف ثالث .فحيث رف�ض م�ش ٍرت ت�سلُّم
ال�شاحنات التي تعاقد على �شرائها ،ما جعل البائع ملزَ م ًا بحفظ الب�ضائع
احلق يف �إعادة بيع هذه ال�شاحنات ب�سعر
مبوجب املادة  ،85رئي � َّأن للبائع َّ
()1
ال�سوق عندما ا�ستمر امل�شرتي يف رف�ض ت�سلُّمها .ويف ق�ضية �أخرى،
احلق يف بيع تركيبات �سقائل عندما ف�سخ امل�شرتي
رئي � َّأن للم�شرتي َّ
حق بعد �أن َّمت ت�سليم الب�ضائع ،ما جعله ملزَ م ًا بحفظها عم ًال
العقد عن ٍّ
()2
باملادة  86ل�صالح البائع ،وبعد �أن رف�ض البائع ا�ستعادة الب�ضائع.
وحيث مل يرغب بائع يف ا�سرتجاع ب�ضائع َّمت ت�سليمها (�أبواب وع�ضادات
�أبواب) بعد �أن ف�سخ امل�شرتي العقد ف�سخ ًا �سليماً� ،أ�شارت املحكمة �إىل
ت�صرف ًا �سليم ًا ببيع الب�ضائع بغية
املادة  )1( 88ور�أت � َّأن
امل�شرتي َّ
ت�صرف ُّ
()3
التخزين.
خف�ض تكاليف
حق،
عن
ف�سخ،
قد
امل�شرتي
كان
آخر،
�
قرار
ويف
ٍّ
عقد ًا يتع َّلق مبالب�س جينز تبينَّ �أنها غري مطابقة ،ويف � 22أيلول�/سبتمرب
� 1993أتاح امل�شرتي املالب�س للبائع لإعادتها ،لكن البائع مل ي�سرتجعها؛
أقرت املحكمة بيع امل�شرتي للب�ضائع ،الذي حدث يف الفرتة بني ني�سان/
و� َّ
()4
أقرت املحكمة �أي�ض ًا
�أبريل  1995وت�شرين الثاين/نوفمرب  .1996و� َّ
تلوث
املالب�س
من
ت�صرفات امل�شرتي املتمثِّلة يف التخلُّ�ص من جزء
َّ
ُّ
بالفطريات؛ وكان امل�شرتي قد باعها عرب "تنزيالت خا�صة" لب�ضائع ذات
نوعية من الدرجة الثانية ،وكان قد َّمت �إخطار البائع ب� َّأن امل�شرتي �سيبد�أ يف
()5
تكبدها ،ما مل يقرتح البائع ح ًّال �آخر.
البيع بغية ا�سرتجاع التكاليف التي َّ

وحيث �ش َّكل رف�ض م�شرت دفع ثمن ال�شراء �أو ت�سلُّم الب�ضائع خمالف ًة للعقد،
ر�أت حمكمة �أنه يح ُّق للبائع وقف ت�سليم الب�ضائع واتخاذ تدابري للتخفيف
()6
من اخل�سارة عن طريق بيع الب�ضائع.
 -3ويف قرار �آخر َّمت التو�صل �إليه وفق ًا للقانون الداخلي املنطبق
ولكن َّبررته هيئة التحكيم بالرجوع �إىل املادة  ٨٨من اتفاقية البيع،
وافقت هيئة حتكيم على قرار �أحد الطرفني بالتخلُّ�ص من بع�ض
الب�ضائع وبيع املتب ِّقي منها؛ وكان البائع قد �أوقف ت�سليم معدات ل َّأن
حق البائع يف بيع
امل�شرتي رف�ض دفع الثمن ،و�أ َّكدت هيئة التحكيم � َّأن " َّ
املعدات غري امل�س َّلمة للتخفيف من الأ�ضرار التي تلحق به يتوافق مع
قانون العقود التجارية الدويل املعرتف به .وقد ا�ستوفيت جميع �شروط
املادة  ٨٨من االتفاقية يف هذه الق�ضية ،فقد كان هناك ت� ُّأخر غري
ووجه له البائع �إخطار ًا قبل مدة
معقول من امل�شرتي يف دفع()7الثمنَّ ،
معقولة بعزمه على البيع" .وحتديداً ،ر�أت هيئة التحكيم � َّأن البائع
�أثبت �أنه بذل جهود ًا معقول ًة لإعادة بيع الب�ضائع ،ب�إثباته �أنه بحث
عن م�شرتين يف كافة �أنحاء العامل ،وق َّدم �أي�ض ًا تف�سري ًا معقو ًال ل�سبب
عدم ح�صول الب�ضائع على ثمن يعادل الثمن الوارد يف العقد الأ�صلي.
و�أثبت البائع �أي�ض ًا �أنه بذل ق�صارى جهده لإعادة بيع الب�ضائع ،ب�إثبات
قرر التخلُّ�ص منه كخردة مل يكن بالو�سع
� َّأن اجلزء من املعدات الذي َّ
�إعادة بيعه .وفيما يتع َّلق بالإخطار ،كان البائع قد �أبلغ امل�شرتي بعزمه
على �إعادة البيع ،وعلى الرغم من �أنه مل يخطر امل�شرتي بعزمه على
التخلُّ�ص من بع�ض املعدات كخردة ،ف� َّإن امل�شرتي مل ُيجب قط على
الإخطارات بالبيع .ومن الوا�ضح � َّأن امل�شرتي مل يكن مهت ًّما حقيق ًة
يتعر�ض للإجحاف )8(.بيد �أنه َّمت اال�ست�شهاد
با�ستالم الب�ضائع و�أنه مل َّ
بعدم الوفاء ب�شرط الإخطار املن�صو�ص عليه يف املادة  )1( ٨٨لتربير
حجة وكيل �شحن ب� َّأن املادة  ٨٨تدعم مطالبته
رف�ض �إحدى املحاكم َّ
()9
مبلكية الب�ضائع التي كان ُيفرت�ض �أن ي�سلِّمها �إىل امل�شرتي .ومن
الناحية الأخرى ،ارت�أت �إحدى املحاكم � َّأن البائع و َّفى ب�شرط الإخطار
املن�صو�ص عليه يف املادة  )1( ٨٨عندما حاول �إبالغ امل�شرتي ،بوا�سطة
الفاك�س (والهاتف) ،بعزمه على �إعادة البيع؛ فقد �أُر�سل الفاك�س �إىل
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

الرقم ال�صحيح (وبذلك يكون ،مبوجب املادة � ،27ساري املفعول حتى
و�إن مل ي�صل) ،واملدة البالغة  14يوم ًا التي �أعطاها البائع للم�شرتي
()10
لت�سلُّم الب�ضائع كانت معقولة مبوجب املادة .)1( ٨٨
 -4و�أ�شارت قرارات �أخرى �إىل حدود للإذن بالبيع الذي متنحه
املادة  .)1( ٨٨ومن َّثم فحيث امتنع بائع عن ت�سليم �أحد مك ِّونات
ماكينات ل َّأن امل�شرتي مل يدفع �سوى جزء من الثمن ،والتم�س امل�شرتي
تدبري انت�صاف م�ؤ َّقت ًا �سعي ًا �إىل منع البائع من بيع املك ِّون �إىل � ِّأي طرف
ثالث� ،س َّلمت املحكمة ب�أن املادة  )1( ٨٨من �ش�أنها �أن ت�أذن للبائع
()11
ب�إعادة بيع الب�ضائع لو � َّأخر امل�شرتي دفع ثمنها ت�أخري ًا غري معقول.
بحجة �أنها غري ملزَ مة
بيد � َّأن املحكمة �أ�صدرت الأمر مبنع �إعادة البيعَّ ،
باملادة  ٨٨من اتفاقية البيع يف دعوى ترمي �إىل احل�صول على تدبري
انت�صاف م�ؤ َّقت )12(.وارت�أت �إحدى هيئات التحكيم �أنه مبقت�ضى
املادة  )1( ٨٨ال يجوز لبائع �أن يعيد بيع الب�ضائع غري امل�س َّلمة (ومن َّثم
ا�سرتداد م�صاريف حفظ الب�ضائع و�إعادة بيعها) �إ َّال �إذا كان امل�شرتي قد
أخل بالتزامه بدفع ثمن الب�ضائع �أو ت�سلُّمها .ويف الق�ضية مو�ضع النظر
� َّ
كان البائع هو الذي ارتكب خمالفة جوهرية وكان امل�شرتي هو من ف�سخ
حق؛ ومن َّثم خل�صت هيئة التحكيم �إىل �أنه ال يح ُّق للبائع �أن
العقد عن ٍّ
()13
ي�ستند �إىل املادة  .)1( ٨٨ور�أت حمكمة �أخرى � َّأن امل�شرتي ال يح ُّق
له مبوجب املادة � )1( 88أن يبيع الب�ضائع (ما مل يكن بو�سعه �أن يفعل
ذلك بثمن �أعلى من الثمن الوارد يف العقد املربم مع البائع) حيث التم�س
وجهه �إليه امل�شرتي بعدم
البائع �إعادة الب�ضائع ردًّا على الإخطار الذي َّ
املطابقة )14(.ويف ق�ضية �أخرى ،ر�أت حمكمة �أنه يح ُّق للبائع �أن يعيد بيع
الب�ضائع حيث عمد امل�شرتي ،ا�ستناد ًا �إىل رف�ضه الب�ضائع رف�ض ًا غري
()15
�سليم� ،إىل ت�أخري قبول الب�ضائع ت�أخري ًا غري معقول.

املادة  :)2( ٨٨التزام الطرف الذي
يحفظ الب�ضائع باتخاذ تدابري معقولة
لبيعها لطرف ثالث
 -5اع ُترب � َّأن االلتزام باتخاذ تدابري معقولة لإعادة بيع الب�ضائع،
الذي تفر�ضه املادة  )2( ٨٨على الطرف امللزَ م بحفظ الب�ضائع وفق ًا
لأحكام املادة � 85أو املادة � 86إذا كانت الب�ضائع عر�ضة للتلف ال�سريع
�أو �إذا كان حفظها ينطوي على م�صاريف غري معقولة ،قد ان ُتهك حيث
مت�ضرر ب�إيداع الب�ضائع التي كان قد ا�ستلمها مبقت�ضى عقد
قام م�شرت
ِّ
مف�سوخ (وكان يحاول �إعادتها �إىل البائع) يف م�ستودع ،مكثت فيه
قرابة ثالث �سنوات تراكمت خاللها ر�سوم التخزين .فقد خل�صت هيئة
حتكيم �إىل � َّأن امل�شرتي تخ َّلف عن الوفاء بااللتزام الذي تفر�ضه عليه
املادة  )2( ٨٨ب�إعادة البيع ،وهو التزام ن�ش�أ عندما بلغت ر�سوم التخزين
م�ستويات غري معقولة (حيث بلغت يف نهاية املطاف ما يقرب من الثمن
املن�صو�ص عليه يف العقد ل�شراء الب�ضائع)؛ ونتيجة ملخالفة امل�شرتي
للمادة  ،)2( ٨٨رف�ضت هيئة التحكيم اجلزء الأكرب من مطالبة امل�شرتي
للبائع بدفع م�صاريف حفظ الب�ضائع )16(.ومن الناحية الأخرى ،انطوت
قرارات �أخرى على ظروف اع ُترب �أنها ال تفر�ض االلتزام مبحاولة �إعادة
بيع الب�ضائع املن�صو�ص عليه يف املادة  .)2( ٨٨ومن َّثم فلدى �إ�صدار �أمر
م�ؤ َّقت مبنع بائع مت�ضرر من �إعادة بيع مك ِّون �أ�سا�سي من مك ِّونات ماكينات
ي�سدد له كامل الثمن
�صناعية ،كان البائع قد احتفظ به ل َّأن امل�شرتي مل ِّ
املذكور يف العقد� ،أ�شارت املحكمة �إىل � َّأن املادة  )2( ٨٨لي�س من �ش�أنها

			

معر�ض للتلف ال�سريع.
�أن ُتلزم البائع ببيع املك ِّون املذكور ،لأنه غري َّ
حق ،عن ت�سليم حلم غزال عندما رف�ض
ورئي � َّأن بائع ًا
مت�ضرر ًا امتنع ،عن ٍّ
ِّ
امل�شرتي دفع الثمن ،غري ملزَ م ببيع الب�ضائع مبوجب املادة " ،)2( ٨٨ل َّأن
اللحوم املعنية ميكن حفظها بالتجميد ،ول َّأن تكلفة هذا احلفظ ال تتع َّدى
ن�سبة  10يف املائة من قيمة اللحوم ،ول َّأن انخفا�ض �أ�سعار حلم الغزال
املتو َّقع حدوثه بعد عطلة عيد امليالد ال ي�شكِّل تلف ًا" باملعنى املق�صود يف
املادة  ٨٨من االتفاقية )18(.ويف ق�ضية �أخرى ،ترك البائع جزء ًا من
الب�ضائع ،التي كانت قابلة للتلف ال�سريع ،ليتلف ،ومنح البقية ملنظمات
خريية ،دون تقدمي � ِّأي دليل على عجزه عن �إعادة بيع الب�ضائع؛ ور�أت
املحكمة � َّأن البائع ،بتخلُّفه عن �أداء واجبه املتمثِّل يف �إعادة بيع الب�ضائع،
ال ي�ستح ُّق �أن ي�سرت َّد �سوى  25يف املائة من ال�سعر املن�صو�ص عليه
()19
يف العقد.
()17

املادة  :)3( ٨٨الت�ص ُّرف
يف ح�صيلة البيع
 -6تناولت ع َّدة قرارات توزيع ح�صيلة البيع مبقت�ضى املادة  .٨٨فوفقا
للمادة  ،)3( ٨٨يح ُّق للطرف الذي باع الب�ضائع عم ًال باملادة � ٨٨أن يقتطع
من ح�صيلة البيع "مبلغ ًا م�ساوي ًا للم�صاريف املعقولة حلفظ الب�ضائع
ي�سدد "للطرف الآخر املبلغ املتب ِّقي" .ويف
وبيعها" ،ولكن يتعينَّ عليه �أن ِّ
طبقت القانون الوطني ولكن دعمت
�إحدى الق�ضايا ر�أت هيئة حتكيمَّ ،
املت�ضرر الذي
للبائع
يجوز
أنه
�
(،)3
قرارها �أي�ض ًا بالإ�شارة �إىل املادة ٨٨
ِّ
حق ،ب�إعادة بيع الب�ضائع �إىل طرف ثالث� ،أن يقتطع من
كان قد قام ،عن ٍّ
يقيد املبلغ
حتملها يف القيام بالبيع ،و�أن ِّ
ح�صيلة البيع امل�صاريف التي َّ
املتبقى ملقابلة التزام امل�شرتي مبقت�ضى العقد؛ ور�أت هيئة التحكيم � َّأن
يقدم ما
البائع و َّثق هذه التكاليف و�أثبتها ب�صورة كافية ،و� َّأن امل�شرتي مل ِّ
يثبت اعرتا�ضاته على الوثائق )20(.وباملثل ،اع ُترب �أنه يح ُّق لبائع �أعاد،
حق ،بيع ب�ضائع كان امل�شرتي قد رف�ض ت�سلُّمها �أن ي�سرت َّد م�صاريف
عن ٍّ
"�إزالة عيوب الب�ضائع ،التي ن�ش�أت خالل فرتة التخزين ،ل َّأن من دون �إزالة
هذه العيوب مل يكن [البائع] ي�ستطيع بيع الب�ضائع )21(".وباملثل ،رئي � َّأن
مربر ًا بعد �أن رف�ض البائع
م�شرتي ًا ف�سخ العقد ،عن ٍّ
حق ،وباع الب�ضائع بيعا َّ
ا�ستعادتها ق َّدم معرو�ضات توثِّق توثيق ًا كافي ًا الربح الإجمايل الذي ح َّققه
يقدم اعرتا�ض ًا حم َّدد ًا على الوثائق املق َّدمة؛
من البيع ،و� َّأن البائع مل ِّ
حق ح�سم م�صاريف �أخرى (تكاليف الوكيل
غري �أنه ُرف�ض منح امل�شرتي َّ
()22
وتكاليف النقل) لأنه مل يتم َّكن من �إثبات �أنه ي�ستح ُّق تلك احل�سومات.
وعالوة على ذلك ر�أت املحكمة يف القرار ذاته � َّأن مطالبة البائع املخالف
للعقد ،مبقت�ضى املادة  ،)3( ٨٨باملبلغ املتب ِّقي من ح�صيلة البيع تخ�ضع
للمعاو�ضة مبطالبة امل�شرتي بتعوي�ض مبقت�ضى املادتني  45و74؛ فعلى
حق الطرف البائع يف �أن
الرغم من � َّأن املادة  )3( ٨٨ال ت�شري �إ َّال �إىل ِّ
يح�سم من ح�صيلة البيع التكاليف املعقولة حلفظ الب�ضائع وبيعها� ،أ�شارت
تت�ضمن مبد�أً عا ًّما باملعنى املق�صود يف
املحكمة �إىل � َّأن اتفاقية البيع
َّ
املادة  )2( 7يجيز مقا�صة املطالبات املتبادلة النا�شئة مبقت�ضى االتفاقية
(وهي هنا مطالبة امل�شرتي بالتعوي�ض ومطالبة البائع باملبلغ املتب ِّقي من
تبت فيما �إذا كان ح ُّق امل�شرتي
ح�صيلة البيع)؛ بيد � َّأن املحكمة رف�ضت �أن َّ
يف املقا�صة بني مطالبته بالتعوي�ض وم�س�ؤوليته عن املبلغ املتب ِّقي من
ح�صيلة البيع ينبثق من االتفاقية مبا�شرة �أم من القانون الوطني املنطبق
()23
الذي ي�ؤ ِّدي �إىل النتيجة نف�سها.
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احلوا�شي
()1هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم ( )٩٤/١٤٢ق�ضية ب�ش�أن
�شاحنات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
�سقائل))
تركيبات
أن
ش�
ب�
(ق�ضية
٧٥٣١
رقم
التحكيم
()2ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠٤هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٤ ،قرار
َّ
()3ق�ضية كالوت رقم [ 1153املحكمة العليا (حمكمة اال�ستئناف) يف ليوبيليانا� ،سلوفينيا ١٤ ،كانون الأول/دي�سمرب ( ٢٠٠٥ق�ضية ب�ش�أن �أبواب وع�ضادات �أبواب) ،ترجمة
بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
]
ز)
ن
جي
مالب�س
أن
ش�
ب�
(ق�ضية
١٩٩٩
الثاين/نوفمرب
ت�شرين
٢٦
أملانيا،
�
هامبورغ،
()4ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
َّ
()5
الن�ص الكامل للقرار).
املرجع نف�سه (انظر َّ
()6املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  2يف �شنغهاي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٢ ،حزيران/يونيه (China Yituo Group Company v. Germany Gerhard Freyso ١٩٩٨
) ،LTD GmbH & Co. KGمتاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.aff.whu.edu.cn :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()7حمكمة املطالبات بني �إيران والواليات املتحدة ٢٨ ،متوز/يوليه  ،)Watkins-Johnson Co., Watkins-Johnson Ltd. v. Islamic Republic of Iran( ١٩٨٩يونيلك�س.
()٨املرجع نف�سه.
()٩ق�ضية كالوت رقم [ ٤٨٥حمكمة مقاطعة نافارا� ،إ�سبانيا ٢٢ ،كانون الثاين/يناير .]٢٠٠٣
()١٠ق�ضية كالوت رقم [ ٥٤٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س ،النم�سا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب .]٢٠٠٢
()١١حمكمة مقاطعة نافارا� ،إ�سبانيا ٢٢ ،كانون الثاين/يناير ( ٢٠٠٣ق�ضية ب�ش�أن ب�ضائع) .رغم � َّأن امل�شرتي مل يدفع �سوى جزء من الثمن ،مل يف�سخ البائع العقد ،ولذلك
ميكن �أن ُيفرت�ض �أنه ملزَ م بحفظ الب�ضائع عم ًال باملادة .85
()1٢ق�ضيتا كالوت رقم  ٩٦ورقم [ ٢٠٠حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا� ١٧ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٤تتناول اخلال�صتان كلتاهما نف�س الق�ضية) .حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف
غرات�س ،النم�سا� ١٦ ،أيلول�/سبتمرب ( ٢٠٠٢ق�ضية ب�ش�أن مالب�س).
]
١٩٩٨
أول/دي�سمرب
ل
ا
كانون
٢٩
أملانيا،
()13ق�ضية كالوت رقم [ ٢٩٣هيئة هامبورغ للتحكيم الو ِّدي� ،
الن�ص الكامل للقرار).
(انظر
َّ
()14هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة التجارة اليوغو�سالفية يف بلغراد� ،صربيا� ٢٥ ،أيار/مايو ( ]٢٠٠١ق�ضية ب�ش�أن توت) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()15حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شرقية ،الواليات املتحدة� ١٩ ،أيار/مايو  )The Rice Corporation v. Grain Board of Iraq( ٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت
على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()16جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٦ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩١يونيلك�س .الحظت هيئة التحكيم �أي�ض ًا � َّأن �إعادة امل�شرتي بيع
الب�ضائع عم ًال باملادة  )2( 88مل يكن من �ش�أنها اجتناب �أو خف�ض تدهور حالة الب�ضائع (مواد كيميائية) الذي حدث خالل فرتة التخزين الطويلة.
()17
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضيتا كالوت رقم  ٩٦ورقم [ ٢٠٠حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا� ١٧ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٤تتناول اخلال�صتان كلتاهما نف�س الق�ضية) (انظر َّ
()1٨
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦١حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براون�شفايغ� ،أملانيا ٢٨ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ( ]١٩٩٩انظر َّ
()19هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي� ١٠ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()20حمكمة املطالبات بني �إيران والواليات املتحدة ٢٨ ،متوز/يوليه  ،)Watkins-Johnson Co., Watkins-Johnson Ltd. v. Islamic Republic of Iran( ١٩٨٩يونيلك�س.
()21هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٢٥ ،ني�سان�/أبريل ( ١٩٩٥قرار التحكيم رقم ( ٩٤/١٤٢ق�ضية ب�ش�أن
�شاحنات) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()٢٢
الن�ص الكامل للقرار).
ق�ضية كالوت رقم [ ٣٤٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ� ،أملانيا ٢٦ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب ( ]١٩٩٩انظر َّ
()٢٣
الن�ص الكامل للقرار).
املرجع نف�سه (انظر َّ

اجلزء الرابع

الأحكام اخلتامية

نظرة جمملة
املوجهة يف املقام
يت�ضمن ما ميكن و�صفه ب�أنه �أحكام القانون الدويل العام يف االتفاقية—�أي الأحكام َّ
 -1اجلزء الرابع هو �آخر �أق�سام االتفاقية .وهو َّ
الأول �إىل الدول ذات ال�سيادة التي �ست�صبح �أو ميكن �أن ت�صبح دو ًال متعاقد ًة يف االتفاقية .وتتناول الأحكام الواردة يف اجلزء الرابع امل�سائل التالية :وديع
تت�ضمن "�أحكام ًا ب�ش�أن املوا�ضيع التي تنظِّ مها هذه االتفاقية " (املادة )90؛
االتفاقية املعينَّ (املادة )89؛ والعالقة بني االتفاقية واالتفاقات الدولية الأخرى التي َّ
تن�ص على � َّأن الدولة املتعاقدة لن تلتزم
التي
إعالنات
ل
وا
)91؛
والتوقيع على االتفاقية والت�صديق عليها وقبولها و�إقرارها واالن�ضمام �إليها (املادة
ُّ
باجلزء الثاين �أو اجلزء الثالث من االتفاقية (املادة )9٢؛ والإعالنات املتعلِّقة بالوحدات الإقليمية للدولة املتعاقدة (ال�شرط اخلا�ص بالدول االحتادية)
نف�س القواعد
طبق "على املوا�ضيع التي تنظِّ مها هذه االتفاقية َ
(املادة )93؛ والإعالنات التي ت�ستبعد تطبيق االتفاقية على عقود البيع يف الدول التي ُت ِّ
تن�ص على � َّأن الدولة املتعاقدة لن تلتزم بالفقرة الفرعية (( )1ب)
القانونية �أو قواعد قانونية تت�صل بها ات�صا ًال وثيق ًا" (املادة )94؛ والإعالنات التي ُّ
تن�ص على � َّأن قواعد االتفاقية التي تلغي �شرط الكتابة ال تنطبق عندما يكون مكان عمل �أحد
من املادة  1من االتفاقية (املادة )95؛ والإعالنات التي ُّ
الطرفني يف الدولة التي �أ�صدرت الإعالن (املادة )96؛ وعملية �إ�صدار الإعالن و�سحبه وتاريخ بدء �سريانه (املادة )97؛ واقت�صار الإعالنات امل�سموح بها
على الإعالنات امل�أذون بها �صراحة يف االتفاقية (املادة )9٨؛ والوقت الذي يبد�أ فيه �سريان االتفاقية فيما يتع َّلق بالدولة املتعاقدة (تاريخ بدء ال�سريان)،
واالن�سحاب من االتفاقيات ال�سالفة (املادة )99؛ وتوقيت عقود البيع والعرو�ض املتعلِّقة بها من حيث �صلتها ب�سريان االتفاقية (املادة )100؛ واالن�سحاب
من االتفاقية (املادة .)101
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 89
ُيعينَّ الأم ُني العام للأمم املتحدة وديع ًا لهذه االتفاقية.

نظرة جمملة
املتبعة فيما يتع َّلق باالتفاقيات التي ُت ِع ُّدها الأمم
 -1وفق ًا للعادة َّ
ت�سمي املادة  89الأمني العام للأمم املتحدة وديع ًا لالتفاقية .وال
املتحدةِّ ،
تن�ص على وظائف
االتفاقية
أن
�
ال
�
إ
العام؛
أمني
ل
ا
واجبات
املادة
تبينِّ هذه
َّ َّ
ُّ
الوديع والتزاماته يف مواد �أخرى ،من بينها املواد  ،)4( 91و ،)2( 93و97
( )2و( ،)4و )2( 99و( ،)6و )1( 101و(.)2
مبينة �أي�ض ًا يف الباب ال�سابع (جهات الإيداع
 -2وواجبات الوديع َّ
والإ�شعارات والت�صويبات والت�سجيل) من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات
( ،)1969املواد � 76إىل  .80وت�سرد املادة  )1( 77من قانون املعاهدات
وظائف الوديع.

 -3وي�ضطلع بواجبات الوديع ووظائفه ق�سم املعاهدات مبكتب
ال�ش�ؤون القانونية بالأمم املتحدة بنيويورك ،على العنوانDepositary :
Functions of the Treaty Section, Office of Legal Affairs,

. United Nations, New York, NY 10017
احلجية الرو�سي والعربي
للن�صني ذوي ِّ
 -4وقد()1ن�شر الوديع ت�صويبات َّ
لالتفاقية.
التعرف على قرارات حماكم �أو قرارات حتكيم ت�شري �إىل
 -5ومل َّ
يتم ُّ
املادة .89

احلوا�شي
احلجية)؛ ورقم
(�)١إخطارات الوديع رقم  C.N.862.1998.TREATIES-5امل� َّؤرخ � 19شباط/فرباير ( 1999حم�ضر لت�صويب
الن�ص العربي ذي ِّ
ِّ
احلجية)؛ ورقم  C.N.1075.2000.TREATIES-5امل� َّؤرخ  1كانون الأول/دي�سمرب
الن�ص الرو�سي ذي ِّ
 C.N.233.2000.TREATIES-2امل� َّؤرخ  27ني�سان�/أبريل ( 2000ت�صويب ِّ
احلجية)].
الن�ص الأ�صلي لالتفاقية
(الن�ص العربي ذي ِّ
ِّ
[ 2000ت�صويب ِّ
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املادة 90
ويت�ضم ُن
يتم الدخول فيه ُم�ستق َب ًال
ال حتجب هذه االتفاقية � َّأي اتفاق دويل َّمت
ُ
الدخول فيه من قب ُل �أو ُّ
َّ
أماكن عمل الأطراف يف ُد َو ٍل ُمتعاقدة يف مثل
�
أن
�
ب�شرط
�أحكام ًا ب�ش�أن املوا�ضيع التي ُتنظِّ مها هذه االتفاقي ُة
تكونَ
ُ
هذا االتفاق.

نظرة جمملة
 -1تهدف املادة � 90إىل �إعطاء �أولوية لالتفاقات الدولية الأخرى
املتعلِّقة مب�سائل تتناولها االتفاقية .وحتديداً ،ت�ساعد املادة  90على
حتديد القانون الذي يحكم � َّأي نزاع ب�ش�أن عقد بيع دويل لب�ضائع� ،أو ب�ش�أن
جانب منه ،وذلك
بالن�ص على � َّأن االتفاقية ال تعلو على � ِّأي اتفاق دويل " َّمت
ِّ
يتم الدخول فيه م�ستقب ًال" ويتع َّلق بنف�س امل�سائل
الدخول فيه من قبل �أو ُّ
التي تتناولها االتفاقية ،ما دامت �أماكن عمل الأطراف يف دول متعاقدة
()1
يف ذلك االتفاق.
 -2وقد رئي يف ع َّدة ق�ضايا �أنه عندما يكون اتفاق دويل موجود ًا قبل
بدء �سريان االتفاقيةَ ،
تعطى الأولوية للمعاهدة املوجودة فع ًال فيما يتع َّلق
()2
ب�أية م�سائل مو�ضوعية متداخلة .ولكي يحجب االتفاق الدويل االتفاقية،
يجب �أن يكون مكان عمل كل من الطرفني املتعاقدين واقع ًا يف دولة موقعة
()3
على االتفاق الدويل.

الربوتوكول املتع ِّلق بال�شروط العامة للت�سليم
بني احتاد اجلمهوريات اال�شرتاكية ال�سوفياتية
وجمهورية ال�صني ال�شعبية
 -3يوجد عدد من قرارات التحكيم ال�صادرة يف ق�ضايا بني �أطراف
من االحتاد الرو�سي وجمهورية ال�صني ال�شعبية والتي تتناول انطباق
الربوتوكول املتعلِّق بال�شروط العامة للت�سليم بني احتاد اجلمهوريات
اال�شرتاكية ال�سوفياتية وجمهورية ال�صني ال�شعبية ("الربوتوكول") من
حيث عالقته باالتفاقية .وقد و َّقعت على الربوتوكول( )4الدولتان كلتاهما
يت�ضمن عقد البيع يف � ٍّأي
قبل بدء نفاذ االتفاقية يف � ٍّأي من البلدين .ومل َّ
من هذه الق�ضايا حكم ًا ب�ش�أن اختيار القانون .وت�سليم ًا ب�أنه ،مبقت�ضى

املادة  )1( 1من اتفاقية البيع ،تنطبق االتفاقية عادة ل َّأن الطرفني كليهما
طرفان متعاقدان� ،أعطت املحاكم �أو هيئات التحكيم الأولوية للربوتوكول
()5
يف امل�سائل التي حتكمها لوال ذلك االتفاقية ،عم ًال باملادة .90

اتفاقية الهاي لعام  1955املتع ِّلقة
بالقانون ال�ساري على
املبيعات الدولية
 -4رئي يف الق�ضايا املت�صلة بالعالقة بني اتفاقية البيع واتفاقية الهاي
لعام  1955املتعلِّقة بالقانون ال�ساري على املبيعات الدولية (اتفاقية
الهاي لعام � )1955أنه ،مبا � َّأن القواعد التي تتناولها االتفاقيتان كلتاهما
غري متداخلة من حيث النطاق ،فال توجد م�شكلة ب�ش�أن االتفاق الدويل
()6
تن�ص على قواعد مو�ضوعية لبيع الب�ضائع،
الذي يعلو .فاتفاقية البيع ُّ
وتن�ص اتفاقية الهاي لعام  ،1955يف اجلزء ذي ال�صلة منها ،على
ُّ
وتن�ص املادة  3من اتفاقية الهاي
القوانني.
تنازع
م�سائل
أن
ش�
ب�
قواعد
ُّ
امل� َّؤرخة  15حزيران/يونيه  1955على �أنه ،ما مل ي َّتفق الطرفان على
غري ذلك يف العقد ،ينطبق قانون بلد البائع على النزاع املتعلِّق بعقد بيع
()7
يخ�ص
الب�ضائع .انظر املناق�شة الواردة يف النبذة ب�ش�أن املادة  1فيما ُّ
م�س�ألة "االنطباق غري املبا�شر".
اتفاقية روما لعام  1980املعنية بالقانون
املنطبق على االلتزامات التعاقدية
 -5رئي �أنه ال يوجد تنازع يف �سياق املادة  90بني اتفاقية روما
امل� َّؤرخة  19حزيران/يونيه ( )8(1980ب�ش�أن القانون املنطبق) واتفاقية
املوحد) ،ولذلك ال يوجد �سبب لتحديد
البيع (ب�ش�أن القانون
اجلوهري َّ
()9
االتفاق الدويل الذي يعلو .انظر املناق�شة الواردة يف النبذة ب�ش�أن
املادة  1فيما يتع َّلق مب�س�ألة "االنطباق غري املبا�شر".

احلوا�شي
()1
معينة مبوجب املادة  90تن�ص على �أنها "تعترب � َّأن ال�شروط العامة لت�سليم الب�ضائع بني منظمات الدول الأع�ضاء
َّ
�سجلت هنغاريا تعليقات َّ
يف جمل�س التعا�ضد االقت�صادي  ...تخ�ضع لأحكام املادة  90من االتفاقية 16( ".حزيران/يونيه  )1983جمموعة معاهدات الأمم املتحدة،
تو�ضح
 .https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_en#15وال توجد حال ًّيا ق�ضايا َّمت
التعرف عليها ِّ
ُّ
تطبيق هذه التعليقات.
()٢هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي ٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٦معلومات متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي ١٤ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي ٢ ،ت�شرين
الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد
الرو�سي ،االحتاد الرو�سي ٢٤ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�ش�أن ح�ساب الفائدة)؛
.
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي � ٢٢آذار/مار�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()3انظر النبذة ب�ش�أن املادة  10فيما يتع َّلق مبكان العمل.
()4م�شار �إليها �أي�ضاً ،يف قرارات حتكيم مرتجمة ،بالرمزين  GTS USSR-PRCو ،GTBوبعبارة املبادئ العامة للت�سليم بني االحتاد ال�سوفياتي وجمهورية ال�صني ال�شعبية.
()5انظر �أي�ض ًا هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي ٥ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠٦معلومات متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي ١٤ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي ٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر ،١٩٩٨
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي،
 ٢٤كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ب�ش�أن ح�ساب الفائدة)؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل التابعة
لغرفة التجارة يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي � ٢٢آذار/مار�س  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()6املحكمة التجارية يف بروك�سل ،بلجيكا 5 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ 6٤7حمكمة النق�ض العليا� ،إيطاليا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،]٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()7املحكمة التجارية يف بروك�سل ،بلجيكا ٥ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
رقم [ ٦٤٧حمكمة النق�ض العليا� ،إيطاليا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،]٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()٨لالطِّ الع على ن�ص هذه االتفاقية ،انظر  ٩ ،Official Journal L 266ت�شرين الأول�/أكتوبر  ١ ،١٩٨٠وما يلي ذلك.
()9املحكمة التجارية يف بروك�سل ،بلجيكا 5 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت
(تن�ص �أي�ض ًا على �أنه فيما
رقم [ ٦٤٧حمكمة النق�ض العليا� ،إيطاليا ١٩ ،حزيران/يونيه  ،]٢٠٠٠ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
ُّ
يتع َّلق بالبيع الدويل للب�ضائع املنقولة ،تعلو اتفاقية الهاي امل� َّؤرخة  15حزيران/يونيه  1955على اتفاقية روما امل� َّؤرخة حزيران/يونيه .)1980
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املادة 91
(ُ )1تع َر ُ�ض هذه االتفاقي ُة للتوقي ِع يف اجلل�سة اخلتامية مل�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع
مقر الأمم املتحدة بنيويورك حتى
الدويل للب�ضائع وتظ ُّل معرو�ض ًة للتوقيع من جانب جميع الدول يف ِّ
� 30أيلول�/سبتمرب .1981
( )2تكون هذه االتفاقي ُة خا�ضع ًة للت�صديق �أو القبول �أو الإقرار من ِق َب ِل الدول املو ِّقعة عليها.
باب االن�ضمام �إىل هذه االتفاقية �أمام جميع الدول التي لي�ست من الدول املو ِّقعة عليها،
(ُ )3يفتَح ُ
اعتبار ًا من التاريخ الذي ُتع َر ُ�ض فيه للتوقيع.
()4

وثائق الت�صديق والقبول والإقرار واالن�ضمام ،لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
ُتو َد ُع ُ

نظرة جمملة
ُ -1فتح باب التوقيع على االتفاقية يف اجلل�سة اخلتامية مل�ؤمتر الأمم
املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،املعقود يف فيينا من � 10آذار/
مار�س �إىل  11ني�سان�/أبريل  ،1980وظ َّل باب التوقيع عليها مفتوح ًا يف
مقر الأمم املتحدة يف نيويورك حتى � 30أيلول�/سبتمرب  .1981ومبوجب
ت�صدق
املادة  )2( 91يجوز جلميع الدول التي و َّقعت على االتفاقية �أن ِّ
تقرها .وال ت�صبح الدولة دولة متعاقدة �إ َّال بعد القبول �أو
عليها �أو تقبلها �أو َّ
الت�صديق �أو الإقرار .وحتى � 30أيلول�/سبتمرب  ،1981و َّقعت  18دول ًة على
االتفاقية )1(.وقامت الحق ًا جميع الدول املو ِّقعة ،با�ستثناء فنزويال وغانا،
بالت�صديق على االتفاقية �أو قبولها �أو �إقرارها.

احلق
 -2ومتنح املادة  )3( 91جلميع الدول غري املو ِّقعة على االتفاقية َّ
يف االن�ضمام �إليها )2(.ويرت َّتب على الت�صديق والقبول والإقرار واالن�ضمام
ان�ضم �إىل االتفاقية عدد كبري من
نف�س الأثر مبقت�ضى االتفاقية .وقد
َّ
()3
الدول الأخرى خالف الدول املو ِّقعة الأ�صلية.
 -3وال حتتاج املادة � )4( 91إىل �شرح .وي�ؤ ِّدي واجبات الوديع ووظائفه
ق�سم املعاهدات مبكتب ال�ش�ؤون القانونية بالأمم املتحدة بنيويورك،
بالعنوان Depositary Functions of the Treaty Section, Office
 .of Legal Affairs, United Nations, New York, NY 10017انظر
�أي�ض ًا مناق�شة وظائف الوديع وواجباته يف النبذة ب�ش�أن املادة .89
()4
 -4وقرارات املحاكم التي ت�شري �إىل املادة  91نادرة للغاية.

احلوا�شي
()١الدول املوقِّعة الـ  18هي� :أملانيا� ،إيطاليا ،بولندا ،الدامنرك� ،سنغافورة ،ال�سويد� ،شيلي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ،فرن�سا ،غانا ،فنزويال (جمهورية-البوليفارية) ،فنلندا،
لي�سوتو ،الرنويج ،النم�سا ،هنغاريا ،هولندا ،الواليات املتحدة الأمريكية .وو َّقعت على االتفاقية �أي�ض ًا ثالث دول �إ�ضافية مل تعد موجودة هي :جمهورية �أملانيا الدميقراطية ال�سابقة
حيز النفاذ فيما يخ�صها يف � 1آذار/مار�س 1990؛ وو َّقعت
التي و َّقعت على االتفاقية يف � 13آب�/أغ�سط�س  1981و�ص َّدقت عليها يف � 23شباط/فرباير  ،1989ودخلت االتفاقية ِّ
يخ�صها يف  1ني�سان/
فيما
النفاذ
ز
حي
االتفاقية
ودخلت
،1990
�صك الت�صديق عليها يف � 5آذار/مار�س
ت�شيكو�سلوفاكيا ال�سابقة على االتفاقية يف � 1أيلول�/سبتمرب  1981و�أودعت َّ
ِّ
ُّ
يخ�صها
فيما
النفاذ
ز
حي
االتفاقية
ودخلت
التوايل،
على
،1985
آذار/مار�س
� 
و27
1980
أبريل
�
ني�سان/
�أبريل 1991؛ وو َّقعت يوغو�سالفيا ال�سابقة على االتفاقية و�ص َّدقت عليها يف 11
ِّ
ُّ
يف  1ني�سان�/أبريل .1986
()٢يجوز للدول غري الأع�ضاء االن�ضمام �إىل االتفاقية �أي�ضا .انظر اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،املادة .6
()3لالطِّ الع على قائمة يف الإنرتنت بالدول املتعاقدة ،انظر املوقع ال�شبكي للجنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل (الأون�سيرتال) على العنوان:
. www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
()4لالطِّ الع على قرار ي�شري �إىل املادة  ،)4( 91انظر ق�ضية كالوت رقم [ ١٧٠حمكمة منطقة تريري� ،أملانيا ١٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان . www.cisg.law.pace.edu :ولالطِّ الع على قرار تبدو املادة  91ذات �صلة به ،انظر املحكمة العليا يف كوبر� ،سلوفينيا� ٤ ،أيار/مايو ،١٩٩٣
. www.cisg.law.pace.edu
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الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 9٢
( )1للدولة املتعاقدة �أن ُتعلن ،وقتَ التوقيع �أو الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام� ،أنها لن
تلتزم باجلزء الثالث من هذه االتفاقية.
تلتزم باجلزء الثاين من هذه االتفاقية �أو �أنها لن َ
َ
( )2ال ُتع َتبرَ ُ الدول ُة املتعاقد ُة التي ُت�صدر �إعالن ًا وفق ًا للفقرة ال�سابقة فيما يتع َّلق باجلزء الثاين �أو
اجلزء الثالث من هذه االتفاقية ،دول ًة ُمتعاقد ًة يف حكم الفقرة ( )1من املادة  1من هذه االتفاقية فيما يتع َّلق
اجلزء الذي َينطبق عليه الإعالن.
باملوا�ضيع التي ُينظِّ مها
ُ

نظرة جمملة
 -1ت�سمح املادة  )1( 92للدول ب�أن ت�صدر �إعالن ًا عند التوقيع �أو
تتقيد باجلزء الثاين
الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام ب�أنها لن َّ
(تكوين العقد) �أو اجلزء الثالث (االلتزامات مبقت�ضى العقد) من
االتفاقية.
ين�ص على �أنه
 -2وقد �أ�صدرت ال�سويد �إعالن ًا مبقت�ضى املادة ُّ 92
تتقيد ال�سويد باجلزء الثاين من االتفاقية
"بالإ�شارة �إىل املادة  ،92لن َّ
()1
(تكوين العقد)" ( 15كانون الأول/دي�سمرب  .)1987ويف ت�شرين
الأول�/أكتوبر � 2009أعلنت وزارة العدل ال�سويدية �أنها �ستعتمد اجلزء
()2
الثاين ب�سحب هذا الإعالن ال�صادر مبوجب املادة .92
ين�ص على �أنه
 -3و�أ�صدرت الرنويج �إعالن ًا مبوجب املادة ُّ 92
تتقيد الرنويج باجلزء الثاين من
"وفق ًا للفقرة ( )1من املادة  ،92لن َّ
()3
االتفاقية (تكوين العقد) 20( ".متوز/يوليه  .)1988وعند كتابة
الن�ص ،كانت الرنويج تنظر يف �سحب �إعالنها ال�صادر مبقت�ضى
هذا ِّ
()4
املادة .92
ين�ص على � َّأن "فنلندا لن
 -4و�أ�صدرت فنلندا �إعالن ًا مبوجب املادة ُّ 92
()5
تتقيد باجلزء الثاين من االتفاقية 15( ".كانون الأول/دي�سمرب .)1987
َّ
ويف ت�شرين الأول�/أكتوبر � 2009أعلنت وزارة العدل الفنلندية � َّأن فنلندا
()6
�ستعتمد اجلزء الثاين ب�سحب �إعالنها ال�صادر مبقت�ضى املادة .92
ين�ص على � َّأن
 -5و�أ�صدرت الدامنرك �إعالن ًا مبوجب املادة ُّ 92
تتقيد باجلزء الثاين من االتفاقية� 14( ".شباط/
"الدامنرك لن َّ
فرباير  )7(.)1989ويف ت�شرين الأول�/أكتوبر � 2009أعلنت وزارة العدل
الدامنركية � َّأن الدامنرك �ستعتمد اجلزء الثاين ب�سحب �إعالنها ال�صادر
()8
مبقت�ضى املادة .92
 -6انظر املادة  97ب�ش�أن �سحب الإعالنات والتح ُّفظات ،وتاريخ بدء
نفاذ هذا ال�سحب.
-7
وتعدل املادة  )2( 92مفهوم ما ي�شكِّل دولة متعاقدة ،بالن�ص على
ِّ
� َّأن الدولة التي �أ�صدرت �إعالن ًا مبوجب املادة  )1( 92لي�ست دولة متعاقدة
فيما يتع َّلق باجلزء الذي ا�ستبعدته ب�إعالنها .وتبع ًا لذلك ،فيما يتع َّلق
باجلزء امل�ستبعد ،ال تنطبق االتفاقية عرب املادة �( )1( 1أ) ،ل َّأن الطرفني
لي�سا من دولتني متعاقدتني فيما يت�صل باجلزء امل�ستبعد )9(.وبد ًال من

البت من خالل املادة ( )1( 1ب) فيما �إذا كان اجلزء من
ذلك ،ميكن ُّ
االتفاقية اخلا�ضع للإعالن منطبق ًا � -أي بتطبيق قواعد القانون الدويل
اخلا�ص للمحكمة (بافرتا�ض � َّأن دولة املحكمة مل ت�صدر �إعالن ًا مبوجب
املادة ُ )10(.)95ويعترب عموم ًا �أنه �إذا كانت قواعد القانون الدويل اخلا�ص
ت�ؤ ِّدي �إىل تطبيق قانون الدولة املتعاقدة التي مل ت�صدر �إعالن ًا مبقت�ضى
املادة  92ف� َّإن اجلزء من االتفاقية اخلا�ضع للإعالن ال�صادر من الدولة
الأخرى ينطبق مبقت�ضى املادة ( )1( 1ب) )11(.غري �أنه َّمت �أحيان ًا �إغفال
�إمكانية تطبيق املادة ( )1( 1ب).
 -8ويف �إحدى الق�ضايا ،حيث كان �أحد الطرفني من دولة �أ�صدرت
�إعالن ًا مبقت�ضى املادة  92ي�ستبعد تطبيق اجلزء الثاين من االتفاقية
(وكان الطرف الثاين من دولة متعاقدة مل ت�صدر مثل هذا الإعالن)،
طبقت �إحدى املحاكم القانون الوطني للمحكمة ،ل َّأن الطرفني مل يثريا
َّ
()12
�إمكانية انطباق االتفاقية.
 -9ورئي يف �إحدى الق�ضايا �أنه حتى �إذا كان الطرف من دولة متعاقدة
تقيدها باجلزء الثاين ف� َّإن العقد ميكن �أن ينعقد
�أ�صدرت �إعالن ًا بعدم ُّ
التو�صل �إىل توافق بو�سيلة �أخرى ،حتى و�إن مل يكن
رغم ذلك �إذا َّمت
ُّ
()13
"م�ساير ًا للقانون الوطني املنطبق ".وبعبارة �أخرى" ،ميكن هكذا �إبرام
يدل �سلوك الطرفني داللة كافية على
العقد �إبرام ًا �صحيحاً� ،شريطة �أن َّ
وجود توافق ومن َّثم َّنية لإبرام عقد ملزم ،وعلى � َّأن م�ضمون اتفاقهما
مماثل مل�ضمون العقود التي تربم مبوجب املادة  14وما يليها من اتفاقية
البيع )14(".ولذلك اعتمدت املحكمة على املواد الواردة يف اجلزء الأول من
لتبت فيما �إذا كان العقد قد انعقد.
االتفاقية َّ
 -10ويف �إحدى الق�ضايا ،واجهت �إحدى املحاكم م�س�ألة ما �إذا كانت
قاعدة ال�شهادة ال�شفوية املعمول بها يف الواليات املتحدة تنطبق عندما
يحكم القانون الوطني (قانون والية �إيلينوي) م�سائل تكوين العقود،
وكانت االتفاقية منطبقة فيما عدا ذلك (كان �أحد الطرفني من دولة
متعاقدة ا�ستبعدت تطبيق اجلزء الثاين من االتفاقية عن طريق املادة 92؛
وكان الطرف الثاين من دولة متعاقدة مل ُت�صدر �إعالن ًا مبقت�ضى
املادة  )15(.)92ور�أت املحكمة � َّأن م�سائل ال�شهادة ال�شفوية تتناولها املادة
 8من االتفاقية ولي�س �أحكام تكوين العقد الواردة يف اجلزء الثاين .ومبا
� َّأن �أ ًّيا من الدولتني املتعاقدتني مل تعلن �أنها غري ملزَ مة باجلزء الأول
فقد ر�أت املحكمة � َّأن االتفاقية  -ولي�س القانون الوطني  -هي التي حتكم
املعنية.
ال�شهادة ال�شفوية يف الق�ضية َّ
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احلوا�شي
()1اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع 11 ،ني�سان�/أبريل  ،U.N.T.S. 3 1489 ،1980متاحة على العنوان:
 .https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_en#19انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ١٢١حمكمة
اال�ستئناف ،فرانكفورت� ٤ ،آذار/مار�س  ،]١٩٩٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانُ ( www.cisg.law.pace.edu :تغفل الإعالن ال�صادر مبوجب املادة  92من
وتطبق االتفاقية على م�سائل تكوين العقد).
ال�سويد ِّ
()٢ال�سويد ،يف :اتفاقية البيع :جدول الدول املتعاقدة ،متاح يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries-Sweden.html :
()3اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع 11 ،ني�سان�/أبريل  ،U.N.T.S. 3 1489 ،1980متاحة على العنوان:
.https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_en#19
()4الرنويج ،يف :اتفاقية البيع :جدول الدول املتعاقدة ،متاح يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries-Norway.html :
()5اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع 11 ،ني�سان�/أبريل  ،U.N.T.S. 3 1489 ،1980متاحة على العنوان:
.https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_en#19
()6فنلندا ،يف :اتفاقية البيع :جدول الدول املتعاقدة ،متاح يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries-Finland.html :
()7اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع 11 ،ني�سان�/أبريل  ،U.N.T.S. 3 1489 ،1980متاحة على العنوان:
 .https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_en#19انظر �أي�ض ًا ق�ضية كالوت رقم [ ٣٦٢حمكمة
وتطبق االتفاقية على م�سائل تكوين العقد).
اال�ستئناف الإقليمية يف ناومبورغ� ،أملانيا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل ُ ( ]١٩٩٩تغفل التح ُّفظ الذي �أبدته الدامنرك مبقت�ضى املادة ِّ 92
()٨الدامنرك ،يف :اتفاقية البيع :جدول الدول املتعاقدة ،متاح يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries-Denmark.html :
()9هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٩٩ ،قرار التحكيم رقم  ،)١٠٢٧٤متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :فيما يتع َّلق مب�س�ألة
تن�ص عليها العقود املزعومة و�سبل
تكوين العقود املزعومة (وفيما يتع َّلق بهذه امل�س�ألة وح�سب) ،ينطبق القانون الدامنركي (دون �إدراج اتفاقية البيع)")؛ "االلتزامات التي ُّ
االنت�صاف الواردة يف العقود حتكمها ب�صفة عامة اتفاقية البيع [ل َّأن �أ ًّيا من الدولتني املتعاقدتني مل يعلن حت ُّفظ ًا ب�ش�أن اجلزء الثالث] ؛ ق�ضية كالوت رقم Sø og[ 997
 ،Handelsrettenالدامنرك ٣١ ،كانون الثاين/يناير  ،)Dr. S. Sergueev Handelsagentur v. DAT-SCHAUB A/S( ]٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
بت فيها وفق ًا للقواعد العامة للقانون الدامنركي ،ل َّأن الدامنرك �أ�صدرت �إعالن ًا
ماهية العقد الذي �أبرمه الطرفان ينبغي �أن ُي َّ
"( www.cisg.law.pace.eduذكر [البائع] � َّأن م�س�ألة َّ
مبوجب املادة  92تتح َّفظ فيه على انطباق �أحكام تكوين العقود الواردة يف اتفاقية البيع .وانطباق اتفاقية البيع م َّتفق عليه فيما عدا ذلك)".؛ حمكمة منطقة فلين�سبورغ� ،أملانيا،
 ١٩كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :ر�أت املحكمة � َّأن االتفاقية هي القانون املنطبق ،ل َّأن النزاع ال يتع َّلق
باجلزء الثاين من االتفاقية)؛ حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو� ،إيطاليا ٢٣ ،كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٠١حمكمة الوفني يف كانتون برين� ،سوي�سرا� ٧ ،أيار/مايو  ،]١٩٩٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة
الواليات املتحدة ملنطقة نيوجري�سي ،الواليات املتحدة ١٥ ،حزيران/يونيه  ،)Valero Marketing v. Greeni Oy( ٢٠٠٥متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
("ال حتكم اتفاقية البيع هذه امل�س�ألة فيما يتع َّلق بتكوين العقد ،ومن َّثم فيما يتع َّلق بالأثر الذي ينبغي �إعطا�ؤه للت�أكيد ال�صادر من [امل�شرتي] والذي يعينِّ فيه قانون نيويورك"؛ "مبا
�أنَّ فنلندا لي�ست مو ِّقعة على اجلزء الثاين من اتفاقية البيع ف�إنَّ االتفاقية ال حتكم �أثر احلكم اخلا�ص باختيار القانون والوارد يف الت�أكيد اخلطي [ال�صادر من امل�شرتي])؛ حمكمة
منطقة بييلفلد� ،أملانيا ١٢ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()10ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢٨حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�شتوك� ،أملانيا ٢٧ ،متوز/يوليه  ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
� ..."( www.cisg.law.pace.eduأ�صدرت الدامنرك حت ُّفظ ًا مبوجب املادة  )2( 92من اتفاقية البيع مفاده �أنها غري ملزَ مة باجلزء الثاين (التكوين) من اتفاقية البيع .ولذا
فبموجب القواعد الأملانية للقانون الدويل اخلا�ص يحكم القانون الدامنركي تكوين عقد الطرفني)"...؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Fovarosi Birosag Budapest[ ١٤٣هنغاريا� ٢١ ،أيار/
مايو  ،]١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()11ق�ضية كالوت رقم [ ٣٠١هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ،]١٩٩٢ ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان�"( www.cisg.law.pace.edu :أ�صدرت فنلندا حت ُّفظ ًا
عند التوقيع �أعلنت فيه �أنها لن تكون ملزَ مة باجلزء الثاين من االتفاقية .وت�ؤ ِّدي قواعد تنازع القوانني املع َرب عنها يف اتفاقية الهاي لعام  1955املتعلِّقة بالقانون ال�ساري على
املبيعات الدولية (التي و َّقعت عليها الدولتان كلتاهما) �إىل تطبيق القانون الإيطايل� ،أي االتفاقية ،مبا فيها اجلزء الثاين")؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Østre Landsret[ ٣٠٩الدامنرك،
 ٢٣ني�سان�/أبريل  ،])Elinette Konfektion Trading ApS v. Elodie S.A.( ١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()1٢ق�ضية كالوت رقم [ ٦١٢حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ٢٠ ،حزيران/يونيه (Standard Bent Glass Corp v. ٢٠٠٣
) ،]Glassrobots Oyمتاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :ل َّأن الطرفني امتنعا عن �إثارة م�س�ألة انطباق اتفاقية البيع على هذا النزاع ،منتنع عن تناولها
هنا" (احلا�شية .))7
()13ق�ضية كالوت رقم [ ١٣٤حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ� ،أملانيا� ٨ ،آذار/مار�س  ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()14املرجع نف�سه.
()15ق�ضية كالوت رقم [ ٤١٩حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة ٢٧ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر (Mitchell Aircraft Spares v. European ١٩٩٨
) ،]Aircraft Serviceمتاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
.

.
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املادة 93
طب ُق ،مبوجب د�ستورها� ،أنظم ًة قانونية
(� )1إذا كان للدولة املتعاقدة وحدتان �إقليميتان �أو �أكرث ُت ِّ
َ
امل�سائل التي تتناولها هذه االتفاقي ُة ،جا َز لتلك الدولة ،وقت التوقيع �أو الت�صديق �أو القبول �أو
يخ�ص
خمتلفة فيما ُّ
الإقرار �أو االن�ضمام� ،أن ُتعلن � َّأن هذه االتفاقي َة ت�سري على جميع وحداتها الإقليمية �أو على واحدة منها فقط �أو
عدل �إعالنها بتقدمي �إعالن �آخر.
�أكرث ،ولها ،يف � ِّأي وقت� ،أن ُت ِّ
(ُ )2ي َ
إعالنات بو�ضوح الوحدات الإقليمية التي ت�سري
الوديع بهذه الإعالنات ويجب �أن ُتبينِّ َ ال
خط ُر
ُ
ُ
عليها االتفاقية.
(�  )3إذا كانت هذه االتفاقي ُة �ساري ًة يف وحدة �إقليمية �أو �أكرث يف دولة متعاقدة ،مبوجب �إعالن �صادر
وفق ًا لهذه املادة ،ولكن لي�س يف جميع وحداتها الإقليمية ،وكان مكان عمل �أحد الأطراف يف تلك الدولة ،ف� َّإن مكانَ
طبق
العمل هذا ال ُيعتَرب ،يف ُحكم هذه االتفاقية ،كائن ًا يف دولة ُمتعاقدة ما مل يكن موجود ًا يف وحدة �إقليمية ُت َّ
فيها هذه االتفاقية.
�صدر الدول ُة املتعاقد ُة � َّأي �إعالن مبوجب الفقرة ( )1من هذه املادة ،ف� َّإن االتفاقي َة تَ�سري
(�  )4إذا مل ُت ِ
على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.

نظرة جمملة

جمهورية ال�صني ال�شعبية وهونغ كونغ

 -1تتيح املادة  93للدول الأع�ضاء ق�صر انطباق االتفاقية على بع�ض
وحداتها الإقليمية ،بحيث ت�ستبعد الوحدات الإقليمية الأخرى من انطباق
يخ�ص
االتفاقية .ويتيح ذلك للدول االحتادية �أن َّ
تن�ضم �إىل االتفاقية فيما ُّ
بع�ض وحداتها الإقليمية عندما تكون هناك قيود قانونية متنعها من
تطبيقها على جميع وحداتها الإقليمية.

 -7قبل عودة هونغ كونغ �إىل جمهورية ال�صني ال�شعبية يف  1متوز/يوليه
 ،1997كانت االتفاقية ال تنطبق على هونغ كونغ .وبعد العودة (التي ُتعترب
هونغ كونغ مبوجبها الآن منطقة �إدارية �صينية خا�صة ذات نظام قانوين
خمتلف)� ،أودعت جمهورية ال�صني ال�شعبية لدى الأمني العام للأمم
املتحدة �إعالن ًا يبينِّ االتفاقات التي ت�شكِّل ال�صني طرف ًا فيها والتي ينبغي �أن
تنطبق بعد ذلك على هونغ كونغ )7(.ومل تكن اتفاقية البيع على هذه القائمة.
 -8وهناك انق�سام يف قرارات املحاكم حول ما �إذا كان الإعالن
ال�صادر من ال�صني يفي باملتطلبات الالزمة لت�شكيل �إعالن مبوجب
املادة  ،)1( 93بحيث ي�ستبعد انطباق االتفاقية على هونغ كونغ .فقد ذهب
بع�ض القرارات �إىل � َّأن الإعالن ال�صادر من ال�صني ي�شكِّل ،فيما يتع َّلق
باالتفاقية� ،إعالن ًا مبوجب املادة � )8(،93أي �أنه مبا � َّأن هونغ كونغ لي�ست
مدرجة كوحدة �إقليمية تنطبق عليها االتفاقية ،ف� َّإن االتفاقية ال تنطبق
على النزاعات بني �أطراف من هونغ كونغ (التي هي "دولة" غري متعاقدة)
ودولة متعاقدة �أخرى (�أ�صدرت ال�صني �أي�ض ًا حت ُّفظ ًا مبوجب املادة 95
ي�ستبعد انطباق املادة ( )1( 1ب)) .ورئي يف ق�ضايا �أخرى ،ا�ستناد ًا
�إىل تف�سري املادة  )1( 93مقرونة باملادة َّ � ،)4( 93أن �إعالن ال�صني ال
ي�ستبعد انطباق االتفاقية على النزاعات بني �أطراف من هونغ كونغ ودولة
متعاقدة �أخرى )9(.ورئي يف قرار �صادر يف الآونة الأخرية � َّأن هونغ كونغ
مبد نطاق االتفاقية
لي�ست دولة متعاقدة حيث � َّإن ال�صني مل ت�صدر �إعالن ًا ِّ
()10
بحيث ت�شمل هونغ كونغ يف �إطار املادة .)1( 93
ويج�سد القرار
ِّ
الإعرا�ض العام لدى املحاكم يف ال�صني القارية عن تطبيق االتفاقية على
تلك الق�ضايا ،لكن املنطق م�شكوك فيه .ومبوجب املادة  ،)1( 93يجب �أن
ت�صدر الدولة املتعاقدة �إعالن ًا �إيجاب ًّيا بالوحدات الإقليمية التي تنطبق
عليها االتفاقية (الأمر الذي مل يحدث يف الإعالن ال�صادر من ال�صني
متدد املادة  )4( 93االتفاقية
�إىل الأمم املتحدة) .وبغياب هذا الإعالنِّ ،
تلقائ ًّيا �إىل جميع الوحدات الإقليمية ،مبا فيها هونغ كونغ.

 -2وقد �أ�صدر ك ٌّل من �أ�سرتاليا( )1وكندا( )2والدامنرك( )3ونيوزيلندا
�إعالنات عم ًال باملادة .93

()4

 -3و�إذا مل ي�صدر �إعالن يق�صر انطباق االتفاقية على وحدات �إقليمية
خمتارة ،ميت ُّد انطباق االتفاقية ،مبقت�ضى املادة  )1( 93واملادة ،)4( 93
�إىل جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة .ويف احلاالت الأخرى ال ُيعترب
الإقليم� ،إذا �صدر �إعالن مبوجب املادة  ،93دولة متعاقدة (لأغرا�ض
ن�ص على ذلك يف الإعالن.
املادة �( )1( 1أ)) ما مل ُي َّ
 -4وال حتتاج املادة � )2( 93إىل �شرح .انظر �أي�ض ًا مناق�شة وظائف
الوديع وواجباته يف النبذة ب�ش�أن املادة .89
 -5و�إذا كان مكان العمل واقع ًا يف وحدة �إقليمية �أعلنت الدولة
�أنها لن تكون ملزَ مة باالتفاقية مبوجب املادة  ،)1( 93ال ُيعترب مكان
العمل واقع ًا يف دولة متعاقدة مبوجب املادة  .)3( 93ومن َّثم ال ميكن
�إثبات انطباق االتفاقية عن طريق املادة �( )1( 1أ) .وب�ش�أن امل�سائل
املتعددة ،انظر املناق�شة الواردة يف النبذة ب�ش�أن
املحيطة ب�أماكن العمل ِّ
املادة .10
 -6ويجب �إ�صدار الإعالن الذي ي�صدر عم ًال باملادة  )1( 93عند
التوقيع(� )5أو الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام ،ويجوز تعديله يف
()6
� ِّأي وقت بتقدمي �إعالن �آخر.
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احلوا�شي
(")1تنطبق االتفاقية على جميع املقاطعات الأ�سرتالية و�أقاليم الرب الرئي�سي وعلى جميع الوحدات الإقليمية با�ستثناء �أقاليم جزيرة كري�سما�س وجزر كوك�س (جزر كيلينغ)
وجزر �أ�شمور وكارتييه.https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_en#19 ".
(")٢تعلن حكومة كندا ،وفق ًا للمادة  93من االتفاقيةَّ � ،أن االتفاقية تنطبق على �ألبريتا وكولومبيا الربيطانية ومانيتوبا ونيوبرونزويك ونيوفاوندالند ونوفا�سكو�شيا و�أونتاريو
وجزيرة برن�س �إدوارد والأقاليم ال�شمالية الغربية 9 ".ني�سان�/أبريل " .1992تنطبق االتفاقية �أي�ض ًا على كيبيك و�سا�سكات�شوان 29 ".حزيران/يونيه " .1992تنطبق االتفاقية �أي�ض ًا
على �إقليم يوكون 18 ".حزيران/يونيه " .2003تعلن حكومة كندا ،وفق ًا للمادة  93من االتفاقية� ،أنه عالوة على مقاطعات �ألبريتا وكولومبيا الربيطانية ومانيتوبا ونيوبرونزويك
ونيوفاوندالند والبرادور وكيبيك و�سا�سكات�شوان ،وكذلك الأقاليم ال�شمالية الغربية و�إقليم يوكون ،تنطبق االتفاقية �أي�ض ًا على �إقليم نونافوت .وتعلن حكومة كندا �أي�ض ًا � َّأن الإعالن
الذي �صدر عند ان�ضمامها �إىل االتفاقية يف  23ني�سان�/أبريل  ،1991والإعالن املودع يف  9ني�سان�/أبريل  ،1992والإعالن املودع يف  29حزيران/يونيه  ،1992والإعالن املودع يف
 31متوز/يوليه  ،1992تبقى �سارية املفعول.https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_en#19 ".
(�)3أعلنت الدامنرك لدى الت�صديق على االتفاقية �أنها ال تنطبق على جزر فارو وغرينالند .اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع ١١ ،ني�سان�/أبريل ،1980
 ،U.N.T.S. 3 1489انظر امللحوظة  .10متاحة على العنوان:
.https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_en#19
()4
ان�ضمت نيوزيلندا �إىل االتفاقية مع �إعالن عن عدم انطباق االتفاقية على جزر كوك ونيوي وتوكيالو (� 22أيلول�/سبتمرب  .)1994اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع
َّ
الدويل للب�ضائع  ١١ ،ني�سان�/أبريل  ،U.N.T.S. 3 1489 ،1980انظر امللحوظة  .10متاحة على العنوان:
.https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_en#19
()5
إعالنات ال�صادر ُة مبوجب هذه االتفاقية وقتَ التوقيع خا�ضع ًة للت�أييد عند الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار".
تكون ال
تن�ص املادة  )1( 97على �أنه " ُ
ُ
ُّ
()6انظر امللحوظة � 2أدناه.
()7ر�سالة �إخطار باملعاهدات املنطبقة على هونغ كونغ بعد  1متوز/يوليه � ،1997أودعتها حكومة جمهورية ال�صني ال�شعبية لدى الأمني العام للأمم املتحدة 20 ،حزيران/يونيه
.I.L.M 1675 36 ،١٩٩٧
()٨ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٣٠حمكمة النق�ض ،فرن�سا ٢ ،ني�سان�/أبريل  ،]٢٠٠٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :ا َّتخذت
إجراء يعادل ما هو من�صو�ص عليه يف املادة  93من اتفاقية البيع .ونتيجة لذلك ،ال تنطبق اتفاقية البيع على منطقة هونغ كونغ
جمهورية ال�صني ال�شعبية مع وديع االتفاقية � ً
الإدارية اخلا�صة .)".انظر �أي�ض ًا حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة تيني�سي ال�شرقية ،الواليات املتحدة 20 ،ت�شرين الأول�/أكتوبر (America’s Collectibles Network, Inc. 2010
) ،v. Timlly (HK), 746 F. Supp. 2d 914متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة جورجيا ال�شمالية ،الواليات املتحدة،
 17كانون الأول/دي�سمرب  ،)Innotex Precision Limited v. Horei Image Products, Inc.( 2009متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :مل تكن اتفاقية
البيع من بني املعاهدات البالغ عددها  127معاهد ًة املدرجة [يف القائمة] ،ما يد ُّل على � َّأن احلكومة ال�صينية مل تعتزم تطبيق اتفاقية البيع على هونغ كونغ)".؛ املحكمة ال�شعبية
العالية يف هوباي ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ١٩ ،آذار/مار�س  ،2003ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :هونغ كونغ لي�ست دولة
متعاقدة يف اتفاقية البيع .ولذلك ال تنطبق اتفاقية البيع.)".
()9حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية ،الواليات املتحدة� ٣ ،أيلول�/سبتمرب ،)CAN Int’l, Inc. v. Guangdong Kelon Electronical Holdings et al.( ٢٠٠٨
متدد املادة  )4( 93تلقائ ًّيا اتفاقية البيع على الوحدات الإقليمية لل�صني،
متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :يف غياب هذا الإعالن [عم ًال باملادة ِّ ،]93
مبا فيها هونغ كونغ)".؛ حمكمة الواليات املتحدة ،منطقة �أركن�سا�س ،الواليات املتحدة ٢٣ ،كانون الأول/دي�سمرب (Electrocraft Arkansas, Inc. v. Electric Motors, Ltd. 2009
) ،et al.متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.cisg.law.pace.edu :لكن انظر حمكمة الواليات املتحدة� ،أركن�سا�س ،الواليات املتحدة ٢ ،ني�سان�/أبريل (Electrocraft ]٢٠١٠
) ،Arkansas, Inc. v. Super Electric Motors, Ltd.متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :تدعو املحامني �إىل النظر جم َّدد ًا فيما �إذا كانت هونغ كونغ دولة
متعاقدة مبوجب االتفاقية).
()10املحكمة ال�شعبية العالية يف حمافظة زييانغ ،جمهورية ال�صني ال�شعبية 15 ،كانون الأول/دي�سمرب (Hong Kong Yingshun Development Co. Ltd v. Zhejiang ،2010
 ، Zhongda Technology Import Co. Ltd) (2010) Zhe Shang Wai Zhong Zi No. 99حكم مدين ،متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.court.gov.cn :
.

.
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املادة 94
نف�س القواعد
طبق على املوا�ضيع التي ُتنظِّ مها هذه االتفاقي ُة َ
( )1يجوز ل ِّأي دولتني ُمتعاقدتني �أو �أكرث ُت ِّ
القانونية �أو قواعدَ قانونية ت َّت�صلُ بها ات�صا ًال وثيقاً� ،أن ُتعلن يف � ِّأي وقت � َّأن االتفاقي َة ال تَنطبق على عقود البيع
أماكن عمل الأطراف موجود ًة يف تلك الدول .ويجوز �أن تَ�ص ُد َر تلك الإعالنات ب�صورة
�أو على تكوينها �إذا كانت � ُ
ُم�شرتَكة �أو ب�إعالنات انفرادية متبادلة.
نف�س القواعد
طبق على املوا�ضيع التي ُتنظِّ مها هذه االتفاقي ُة َ
( )2يجوز للدولة املتعاقدة التي ُت ِّ
غري متعاقدة �أو �أكرث� ،أو قواعدَ قانونية ت َّت�ص ُل بها ات�صا ًال وثيقاً� ،أن ُتعلن يف � ِّأي وقت
القانونية التي ُت ِّ
طبقها دول ٌة ُ
أماكن عمل الأطراف موجود ًة يف تلك الدول.
�
كانت
إذا
�
تكوينها
على
أو
�
البيع
عقود
على
تنطبق
� َّأن االتفاقي َة ال
ُ
ُ
تكون مو�ضو َع �إعالن �صادر مبوجب الفقرة ال�سابقة دول ًة متعاقدة فيما بع ُد،
(�  )3إذا �أ�صبحت � ُّأي دولة ُ
حد ُث �أَث َر الإعالن ال�صادر مبوجب الفقرة ( )1اعتبار ًا من تاريخ �سريان االتفاقية
ف� َّإن الإعالنَ ال�صاد َر عنها ُي ِ
�صدر
أن
�
ب�شرط
اجلديدة،
فيما يتع َّل ُق بالدولة املتعاقدة
تن�ضم الدول ُة املتعاقد ُة اجلديد ُة �إىل هذا الإعالن �أو �أن ُت ِ
َّ
�إعالن ًا انفراد ًّيا متبادالً.

نظرة جمملة
 -1تتيح املادة  )1( 94للدول املتعاقدة التي لديها قواعد قانونية
موحدة ب�صفة عامة ب�ش�أن امل�سائل التي حتكمها االتفاقية �أن
وطنية َّ
ت�ستبعد انطباق االتفاقية� ،أو انطباق جزء منها ،على البيوع بني الأطراف
املوجودين يف تلك الدول؛ وميكن �إجناز اال�ستبعاد عن طريق �إعالن
م�شرتك �أو �إعالن �أحادي متبادل.
 -2وعندما تكون لدى دولة متعاقدة نف�س القواعد التي لدى دولة غري
متعاقدة� ،أو قواعد تت�صل بها ات�صا ًال وثيقاً ،ب�ش�أن امل�سائل التي تتناولها
االتفاقية ،تتيح املادة  )2( 94للدولة املتعاقدة �أن ت�صدر �إعالن ًا ب� َّأن
االتفاقية لن تنطبق على عقود البيع املربمة بني طرف يوجد مكان عمله
يف تلك الدولة املتعاقدة وطرف يوجد مكان عمله يف الدولة غري املتعاقدة،
يخ�ص امل�سائل املحيطة ب�أماكن العمل
�أو على تكوين تلك العقود .وفيما ُّ
املتعددة ،انظر النبذة ب�ش�أن املادة .10
ِّ
 -3ووفق ًا للمادة � ،)3( 94إذا �أ�صبحت دولة غري متعاقدة حم َّددة
يف �إعالن �صادر مبقت�ضى املادة  )2( 94دولة متعاقدة ،يكون للإعالن

حيز
ال�صادر مبقت�ضى املادة  ،)2( 94اعتبار ًا من وقت دخول االتفاقية ِّ
النفاذ فيما يتع َّلق بالدولة املتعاقدة اجلديدة ،نف�س �أثر الإعالن ال�صادر
تن�ضم الدولة املتعاقدة اجلديدة �إىل
مبقت�ضى املادة � ،)1( 94شريطة �أن
َّ
الإعالن ال�صادر عم ًال باملادة � )2( 94أو ت�صدر �إعالن ًا �أحاد ًّيا متباد ًال
ب�ش�أنه.
 -4وحتى هذا التاريخ �أ�صدرت �إعالن ًا مبوجب املادة  94كل من
الدامنرك( )1وفنلندا( )2والرنويج( )3وال�سويد( )4و�آي�سلندا(.)5
 -5و�إذا كان هناك اتفاق دويل بني دولتني متعاقدتني �أو �أكرث يعلو
على انطباق االتفاقية عن طريق املادة  ،90ال يلزم �أن ُت�صدر الدول
املتعاقدة �إعالنات مبوجب املادة  94للحفاظ على هذا االتفاق الدويل
الآخر.
 -6وال توجد قيود زمنية ب�ش�أن الإعالنات ال�صادرة عم ًال باملادة .94
يتم التعرف على قرارات حماكم �أو قرارات حتكيم ت�شري �إىل
 -7ومل َّ
املادة .94

احلوا�شي
()1
ين�ص على ما يلي" :مبوجب الفقرة  ،1قارن املادة  ،3من املادة َّ � ،94أن االتفاقية ال تنطبق على عقود البيع التي يكون فيها
�أ�صدرت الدامنرك �إعالن ًا مبقت�ضى املادة ُّ 94
مكان عمل �أحد الطرفني موجود ًا يف الدامنرك �أو ال�سويد �أو فنلندا �أو الرنويج ويكون مكان عمل الطرف الآخر موجود ًا يف دولة �أخرى من هذه الدول املذكورة  ...ومبوجب الفقرة
 2من املادة َّ � ،94أن االتفاقية ال تنطبق على عقود البيع التي يكون فيها مكان عمل �أحد الطرفني موجود ًا يف الدامنرك �أو ال�سويد �أو فنلندا �أو الرنويج ويكون مكان عمل الطرف
الآخر موجود ًا يف �آي�سلندا� 14( ".شباط/فرباير  .)1989اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع ١١ ،ني�سان�/أبريل  .U.N.T.S. 3 1489 ،1980متاح على العنوان:
.https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_en#19
()٢
ين�ص على �أنه "بالإ�شارة �إىل املادة  ،94فيما يتع َّلق بال�سويد وفق ًا للفقرة ( ،)1وفيما عدا ذلك وفق ًا للفقرة ( ،)2لن تنطبق االتفاقية على عقود البيع
�أ�صدرت فنلندا �إعالن ًا ُّ
التي يكون فيها مكان عمل �أحد الطرفني موجود ًا يف �آي�سلندا �أو الدامنرك �أو ال�سويد �أو فنلندا �أو الرنويج 15( ".كانون الأول/دي�سمرب  .)1987اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود
البيع الدويل للب�ضائع  ١١ ،ني�سان�/أبريل  .U.N.T.S. 3 1489 ،1980متاح على العنوان:
.https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_en#19
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(�)3إعالن مطابق للإعالن الذي �أ�صدرته فنلندا .اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١١ ،ني�سان�/أبريل  .U.N.T.S. 3 1489 ،1980متاح على العنوان:
متاح على العنوان.https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_en#19 :
(�)4إعالن مطابق للإعالن الذي �أ�صدرته فنلندا .اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ١١ ،ني�سان�/أبريل  .U.N.T.S. 3 1489 ،1980متاح على العنوان:
.https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_en#19
()5
ين�ص على �أنه "لن تنطبق االتفاقية على عقود البيع التي يكون فيها مكان عمل �أحد الطرفني موجود ًا يف �آي�سلندا �أو الدامنرك
�أ�صدرت �آي�سلندا �إعالنا مبقت�ضى املادة ُّ 94
�أو ال�سويد �أو فنلندا �أو الرنويج �أو على تكوين تلك العقود� 12( ".آذار/مار�س  .)2003اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع ١١ ،ني�سان�/أبريل ،1980
 .U.N.T.S. 3 1489متاح على العنوان.https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X-10&chapter=10&clang=_en#19 :
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املادة 95
تلتزم ب�أحكام
ل ِّأي دولة �أن ُتعلن وقتَ �إيداع وثيقة ت�صديقها �أو قبولها �أو �إقرارها �أو ان�ضمامها� ،أنها لن َ
الفقرة الفرعية (( )1ب) من املادة  1من هذه االتفاقية.

نظرة جمملة

تطبيق التح ُّفظات ال�صادرة مبقت�ضى املادة 95

 -1ي�ستبعد الإعالن الذي ت�صدره دولة مبقت�ضى املادة  95يف وقت
�صك ت�صديقها �أو قبولها �أو �إقرارها �أو ان�ضمامها انطباق االتفاقية
�إيداع ِّ
عن طريق املادة ( )1( 1ب)—�أي �إذا كانت قواعد القانون الدويل
اخلا�ص ت�ؤ ِّدي �إىل تطبيق قانون دولة متعاقدة .ومن َّثم يتح َّدد القانون
املنطبق� ،إذا كان هناك نزاع بني طرف من دولة متعاقدة �أ�صدرت �إعالن ًا
مبوجب املادة  95وطرف موجود يف دولة غري متعاقدة ،ا�ستناد ًا �إىل
القواعد الوطنية لتنازع القوانني .وال ي�ؤثِّر الإعالن على انطباق االتفاقية
بني دولتني متعاقدتني مبوجب املادة �( )1( 1أ)[ .انظر املناق�شة الواردة
يف النبذة ب�ش�أن املادة  1لالطِّ الع على قرارات حماكم وقرارات حتكيم
تطبق املادة ( )1( 1ب) حيث مل ُي�صدر � ُّأي بلد متعاقد ذي �صلة حت ُّفظ ًا
ِّ
مبوجب املادة ].95
()1
 -2وقد �أ�صدر ك ٌّل من الدول التالية �إعالنا مبقت�ضى املادة :95
اجلمهورية الت�شيكية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ،سانت فن�سنت وجزر
()3
غرينادين� ،سلوفاكيا� ،سنغافورة )2(،الواليات املتحدة الأمريكية.

 -3هناك ع َّدة قرارات كان فيها �أحد الطرفني من دولة متعاقدة
�أ�صدرت �إعالن ًا مبوجب املادة  95وكان الطرف الآخر من دولة غري
متعاقدة .ولذلك مل تكن االتفاقية منطبقة عن طريق املادة �( )1( 1أ).
طبقت املحكمة �أو هيئة التحكيم القواعد
ويف غالبية هذه الق�ضاياَّ ،
الوطنية لتنازع القوانني ،التي �أ َّدت �إىل تطبيق القانون الوطني للبيع ولي�س
()4
اتفاقية البيع.
 -4ويف ق�ضية واحدة بني طرف من دولة متعاقدة وطرف من دولة غري
متعاقدة )5(،جتاهلت املحكمة � َّأن الدولة املتعاقدة �أ�صدرت �إعالن ًا مبوجب
()6
وطبقت اتفاقية البيع عم ًال باملادة ( )1( 1ب).
املادة َّ ،95
 -5ور�أت �إحدى املحاكم �أنه ال ينبغي تطبيق االتفاقية يف الظروف التي
قررت � َّأن القانون
تكون فيها املحكمة يف دولة متعاقدة وتكون املحكمة قد َّ
املنطبق هو قانون دولة متعاقدة �أ�صدرت �إعالن ًا مبقت�ضى املادة  95ويكون
الطرفان من دولة غري متعاقدة ودولة متعاقدة �أ�صدرت �إعالن ًا مبقت�ضى
()7
املادة .95
 -6و�أ�شارت �إحدى املحاكم �إىل � َّأن الإعالن ال�صادر مبوجب املادة
 95ال مينع انطباق اتفاقية البيع حيث ي َّتفق الطرفان خالل الإجراءات
()8
القانونية على � َّأن االتفاقية �ستنطبق.

احلوا�شي
()1لالطِّ الع على معلومات عن التح ُّفظات على االتفاقية ال�صادرة من دول متعاقدة ،انظر
. www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
()٢انظر الفقرة الفرعية  )2( 3من قانون بيع الب�ضائع (اتفاقية الأمم املتحدة) ال�سنغافوري" :ال تكون للفقرة الفرعية ( 1ب) من املادة  1من االتفاقية قوة القانون يف
ال متعاقد ًة".
�سنغافورة ،وتبع ًا لذلك لن تنطبق االتفاقية على عقود بيع الب�ضائع �إ َّال بني الأطراف التي توجد �أماكن عملها يف دول خمتلفة عندما تكون تلك الدول دو ً
()3
ين�ص على � َّأن وحدتها الإقليمية كولومبيا الربيطانية لن تكون ملزَ مة باملادة ( )1( 1ب).
�أ�صدرت كندا لدى ان�ضمامها �إىل اتفاقية يف عام � 1991إعالن ًا مبوجب املادة ُّ 95
ويف متوز/يوليه �ُ 1992سحب هذا الإعالن.
()4املحكمة العليا جلمهورية ال�صني ال�شعبية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٠ ،متوز/يوليه (Zheng Hong Li Ltd Hong Kong v. Jill Bert Ltd), (1998) Jing ،١٩٩٩
 ، Zhong Zi No. 208حكم مدين ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :عينَّ عقد بني م�شرت من هونغ كونغ وبائع من �سوي�سرا
ويرجح � َّأن الإعالن ال�صادر مبقت�ضى املادة  95كان �أ�سا�س تطبيق القانون الوطني جلمهورية ال�صني
قانون جمهورية ال�صني ال�شعبية ،التي �أ�صدرت �إعالن ًا مبقت�ضى املادة 95؛ َّ
ال�شعبية ب�ش�أن العقود االقت�صادية ،رغم � َّأن املحكمة مل تذكر ذلك �صراحة)؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٢٤ ،كانون الأول/
دي�سمرب  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان(www.cisg.law.pace.edu :لأن البائع مل يكن من دولة متعاقدة (وهي اليابان يف ذلك احلني) ،وكان
طبقت هيئة التحكيم قانون العقود الوطني جلهورية ال�صني ال�شعبية)؛ ق�ضية كالوت
امل�شرتي من دولة �أ�صدرت �إعالن ًا مبوجب املادة ( 95وهي جمهورية ال�صني ال�شعبية)َّ ،
رقم [ ٦١٦حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية ،الواليات املتحدة ٢٢ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،])Impuls v. Psion-Teklogi( ٢٠٠٢متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة وا�شنطن الغربية ،الواليات املتحدة ١٧ ،متوز/يوليه ،)Prime Start Ltd. v. Maher Forest Products Ltd.( ٢٠٠٦
متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()5عند �إبرام العقد ،مل تكن اتفاقية البيع �سارية املفعول يف �أملانيا (بلد امل�شرتي).
.

.
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()6ق�ضية كالوت رقم [ ٤٩حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢ ،متوز/يوليه  ،]١٩٩٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
( ،Tokyo Chiho Saibansho)7اليابان� ١٩ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()٨
الن�ص الكامل للقرار) ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
ق�ضية كالوت رقم [ ٢٨٠حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف تورينغر� ،أملانيا� ٢٦ ،أيار/مايو ( ]١٩٩٨انظر َّ
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
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املادة 96
�صدر يف � ِّأي وقت �إعالن ًا وفق ًا
�شرتط
لكلِّ دولة ُمتعاقدة َي ُ
ت�شريعها انعقا َد عقود البيع �أو �إثباتها كتاب ًة �أن ُت ِ
ُ
للمادة  12مفا ُده � َّأن � َّأي ُحكم من �أحكام املادة � ،11أو املادة � ،29أو اجلزء الثاين من هذه االتفاقيةُ ،ي ِجي ُز انعقا َد
النية ،ب� ِّأي �صورة غري
عقد البيع �أو تعدي َل ُه �أو �إنها َء ُه ر�ضائ ًّيا �أو �إ�صدا َر الإيجاب �أو القبول �أو � َّأي تعبري �آخر عن َّ
مكان عمل �أحد الطرفني يف تلك الدولة.
الكتابة ،ال
ُ
ينطبق على احلاالت التي يكون فيها ُ

مقدمة
ِّ
املهم �أن تكون العقود وامل�سائل املت�صلة
 -1تعترب بع�ض الدول � َّأن من ِّ
بها—مثل تعديالت العقود و�إنهاء العقود بالرتا�ضي ،وحتى الر�سائل
حمررة كتابة .وتعمل
التي ت�شكِّل جزء ًا من عملية تكوين العقد— َّ
املادتان  12و 96من االتفاقية مع ًا لل�سماح للدولة املتعاقدة ب�أن ت�صدر �إعالن ًا
يعرتف بهذه ال�سيا�سة .فالتح ُّفظ ال�صادر مبوجب املادة  96ي�ؤ ِّدي ،وفق ًا ملا
تن�ص عليه املادة � )1(،12إىل منع تطبيق � ِّأي حكم من �أحكام املادة � 11أو
ُّ
املادة � 29أو اجلزء الثاين من االتفاقية يتيح انعقا َد عقد البيع �أو تعديله �أو
النية يف
�إنهاءه باالتفاق �أو �إ�صدار الإيجاب �أو القبول �أو � ِّأي تعبري �آخر عن َّ
�أي �شكل غري الكتابة حيث يكون مكان عمل � ٍّأي من الطرفني يف تلك الدولة
املتعاقدة )2(.بيد � َّأن املادة  96جتعل جواز �إ�صدار الإعالن قا�صر ًا على
الدول املتعاقدة التي يق�ضي ت�شريعها ب�إبرام عقود البيع �أو �إثباتها كتابة.
()3
وحتى هذا التاريخ �أ�صدر �إعالن ًا مبوجب املادة  96كل من الأرجنتني
()9
و�أرمينيا( )4وبيالرو�س( )5و�شيلي( )6والتفيا( )7وليتوانيا( )8وباراغواي
()12( )11
واالحتاد الرو�سي( )10و�أوكرانيا .

جمال االنطباق والآثار
 -2ت�ؤ ِّكد �صيغة املادة  12وتاريخ �صياغتها مع ًا �أنه ،مبوجب هذا
احلكم ،ال يكون للإعالن ال�صادر مبقت�ضى املادة  96مفعول �سوى نفي

ما للمادة  11واملادة  29واجلزء الثاين من االتفاقية من �آثار تتع َّلق بعدم
وجود ا�شرتاطات �شكلية؛ ولذلك ال تتناول املادة  12جميع الإخطارات
النية ال�صادرة مبوجب االتفاقية ،بل تقت�صر على
�أو الإ�شارات �إىل َّ
النية املتعلِّقة بالتعبري عن العقد نف�سه� ،أو
الإخطارات والإ�شارات �إىل َّ
()13
املتعلِّقة بتكوينه �أو تعديله �أو �إنهائه باالتفاق.
التحرر من �شروط ال�شكل الذي
وتن�ص املادة  12على � َّأن مبد�أ
-3
ُّ
ُّ
تن�ص عليه االتفاقية ال ينطبق انطباق ًا مبا�شر ًا حيث يكون مكان العمل ذو
ُّ
()14
ال�صلة لأحد الطرفني واقع ًا يف دولة �أ�صدرت �إعالن ًا مبوجب املادة 96؛
ولكن توجد �آراء متباينة ب�ش�أن الآثار الأخرى ملثل هذا الإعالن .فوفق ًا
جمرد وجود مكان عمل �أحد الطرفني يف
لأحد الآراء ،ال ي�ؤ ِّدي بال�ضرورة َّ
دولة �أ�صدرت �إعالن ًا مبوجب املادة � 96إىل تطبيق �شروط ال�شكل ال�سارية
يف تلك الدولة؛( )15وبد ًال من ذلك� ،ستتو َّقف �شروط ال�شكل املنطبقة—�إن
ُوجدت—على قواعد القانون الدويل اخلا�ص للمحكمة .ويف �إطار هذا
النهج� ،إذا كانت قواعد القانون الدويل اخلا�ص ت�ؤ ِّدي �إىل تطبيق قانون
دولة �أ�صدرت حت ُّفظ ًا مبوجب املادة � ،96ستنطبق �شروط ال�شكل اخلا�صة
بتلك الدولة؛ ومن الناحية الأخرى ،حيث ينطبق قانون دولة متعاقدة مل
ت�صدر حت ُّفظ ًا مبوجب املادة  ،96تنطبق القاعدة الواردة يف املادة 11
واخلا�صة
بالتحرر من �شروط ال�شكل )16(.ويذهب ر�أي �آخر �إىل �أنه �إذا
ُّ
كان مكان العمل ذو ال�صلة لأحد الطرفني واقع ًا يف دولة �أ�صدرت حت ُّفظ ًا
()17
مبوجب املادة  96فتنطبق �شروط الكتابة.

احلوا�شي
()1
ون�ص املادة  6وال�سوابق الق�ضائية  -ال ميكن اخلروج على �أحكام املادة ،12
كما هو من�صو�ص عليه يف اجلملة الثانية من املادة  - 12وكما ي�ؤكِّده تاريخ �صياغة هذا احلكم ُّ
خالف ًا ملعظم �أحكام االتفاقية .انظر النبذة ب�ش�أن املادة .١٢
()٢ب�ش�أن هذه املقولة ،ولكن بالإ�شارة �إىل م�شروع الأحكام الوارد يف م�شروع االتفاقية لعام  ،1978انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا،
� 10آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل  ،1980الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة للجل�سات العامة واللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحة .50
()٣
حيز النفاذ يف  ١٩متوز/يوليه  ،١٩٨٣عند االن�ضمام.
دخل ِّ
()٤
حيز النفاذ يف  ٢كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٨عند االن�ضمام.
دخل ِّ
()٥
حيز النفاذ يف  ٩ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٨٩عند االن�ضمام.
دخل ِّ
()٦
حيز النفاذ يف � ٧شباط/فرباير  ،١٩٩٠عند الت�صديق.
دخل ِّ
()7
حيز النفاذ يف  ٣١متوز/يوليه  ،١٩٩٧عند االن�ضمام.
دخل ِّ
()8
حيز النفاذ يف  ١٨كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٥عند االن�ضمام.
دخل ِّ
()9
حيز النفاذ يف  ١٣كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٦عند االن�ضمام.
دخل ِّ
()10
حيز النفاذ يف � ١٦آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٠عند االن�ضمام.
دخل ِّ
()11
حيز النفاذ يف  ٣كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٠عند االن�ضمام.
دخل ِّ
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(�)12أ�صدرت �إ�ستونيا �إعالن ًا مبوجب املادة  96عند ت�صديقها على االتفاقية يف � 20أيلول�/سبتمرب 1983؛ غري � َّأن �إ�ستونيا �سحبت �إعالنها يف � 9آذار/مار�س .2004
()13انظر م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا� ١٠ ،آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل  ،١٩٨٠الوثائق الر�سمية ،وثائق امل�ؤمتر واملحا�ضر املوجزة
للجل�سات العامة واجتماعات اللجنة الرئي�سية ،١٩٨١ ،ال�صفحة .51
()14انظر املحكمة التجارية يف ها�سيل ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.law.kuleuven.be :معلومات بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٤املحكمة العليا ،النم�سا ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،]٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1170جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣١ ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،]١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٧٧٠جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
� ٢٩آذار/مار�س  ،]١٩٩٩ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم  ]Fovarosi Birosag[ ٥٢بوداب�ست ،هنغاريا� ٢٤ ،آذار/
مار�س  ،]١٩٩٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان .www.cisg.law.pace.edu :الحظ مع ذلك � َّأن جمهورية ال�صني ال�شعبية �سحبت �إعالن ًا �سابق ًا مبوجب املادة 96
حيز النفاذ يف  11كانون الأول/دي�سمرب  ،1986عند املوافقة) اعتبار ًا من � 1آب�/أغ�سط�س  ،2013انظر البيان ال�صحفي  18( UNIS/L/180كانون الثاين/يناير ،)2013
(دخل ِّ
متاح يف الإنرتنت على العنوان.http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2013/unisl180.html :
()15حمكمة روتردام ،هولندا ١٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١ ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،٢٠٠١الرقم  ،٢٧٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،متوز/يوليه (Forestal Guarani, S.A. v. Daros International, ٢٠١٠
) ،Inc.متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()16حمكمة روتردام ،هولندا ١٢ ،متوز/يوليه  ،٢٠٠١ ،Nederlands Internationaal Privaatrecht ،٢٠٠١الرقم  ،٢٧٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛  ،Hoge Raadهولندا ٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٧متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.unilex.info :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Fovárosi Biróság[ 5٢هنغاريا� ٢٤ ،آذار/مار�س  ،]١٩٩٢ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1194جلنة حماية التجارة اخلارجية املك�سيكية ،املك�سيك ٢٩ ،ني�سان�/أبريل ،)Conservas La Costena v. Lanin( ]١٩٩٦
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الثالثة) ،الواليات املتحدة ٢١ ،متوز/يوليه ٢٠١٠
(تطبق قواعد اختيار القانون امل�ستم َّدة من دولة املحكمة
( ،)Forestal Guarani, S.A. v. Daros International, Inc.متاحة يف الإنرتنت على العنوانِّ www.cisg.law.pace.edu :
للبت يف �شروط ال�شكل التي حتكم املطالبة).
ِّ
()17هيئة التحكيم العليا يف االحتاد الرو�سي ،االحتاد الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير  ،١٩٩٨معلومات متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛
املحكمة التجارية يف ها�سيلت ،بلجيكا� ٢ ،أيار/مايو  ،١٩٩٥متاحة يف الإنرتنت على العنوان ،www.law.kuleuven.be :ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٥٣٤املحكمة العليا] ،النم�سا ١٧ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية� ٦ ،أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت
على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ 1170جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ٣١ ،كانون الأول/دي�سمرب
 ،]١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Vysshi Arbitrazhnyi Sud Rossyiskoi Federatsiiاالحتاد الرو�سي� ٢٥ ،آذار/
مار�س  ،١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد
الرو�سي� ١٦ ،شباط/فرباير  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية ،الواليات
املتحدة� ١٩ ،أيار/مايو  ،)Zhejiang Shaoxing Yongli Pringing and Dyeing Co., Ltd v. Microflock Textile Group Corporation( ٢٠٠٨متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
www.cisg.law.pace.edu؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ٩ ،حزيران/يونيه  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :

		
430

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة 97
إعالنات ال�صادر ُة مبوجب هذه االتفاقية وقتَ التوقيع خا�ضع ًة للت�أييد عند الت�صديق �أو
تكون ال
()1
ُ
ُ
القبول �أو الإقرار.
()2

إعالنات وت�أيي ُد الإعالنات كتاب ًةُ ،وي َ
الوديع ر�سم ًّيا.
خط ُر بها
ُت�صدَ ر ال
ُ
ُ

املعنية .على � َّأن
(ُ )3ي ِ
حد ُث ال ُ
إعالن �أ َث َر ُه يف نف�س وقت بدء �سريان هذه االتفاقية فيما يتع َّلق بالدولة َّ
حد ُث �أ َث َر ُه يف اليوم الأول من ال�شهر
الإعالنَ الذي َي ِر ُد �إىل الوديع �إخطا ٌر
ر�سمي به بعد بدء �سريان االتفاقية ُي ِ
ٌّ
إعالنات االنفرادي ُة املتبادَل ُة ال�صادر ُة مبوجب
التايل النق�ضاء �ستة �أ�شهر من تاريخ و�صوله �إىل الوديع .وتحُ ِد ُث ال
ُ
املادة � 94أ َث َرها يف اليوم الأول من ال�شهر التايل النق�ضاء �ستة �أ�شهر من و�صول �آخر �إعالن �إىل الوديع.
ر�سمي مكتوب
�صد ُر �إعالن ًا مبوجب هذه االتفاقية �أن ت�سحبه يف � ِّأي وقت ب�إخطار
( )4يجوز ل ِّأي دولة ُت ِ
ٍّ
ال�سحب �أ َث َر ُه يف اليوم ال َّأول من ال�شهر التايل النق�ضاء �ستة �أ�شهر من تاريخ و�صول
حدث هذا
يوجه �إىل الوديعُ .وي ِ
ُ
َّ
الإ�شعار �إىل الوديع.
بط ُل � َّأي �إعالن متبادَل �صا ِدر عن
إعالن
حب ُي ِ
ال�س َ
(�  )5إذا ُ�س ِح َب ال ُ
ُ
ال�صادر مبوجب املادة  94ف� َّإن هذا َّ
ال�سحب �أ َث َر ُه.
حد ُث فيه
دولة �أخرى مبوجب هذه املادة ،وذلك اعتبار ًا من التاريخ الذي ُي ِ
ُ

نظرة جمملة
تن�ص املادة  97على العملية اخلا�صة ب�إ�صدار الدول �إعالنات ب�ش�أن
-1
ُّ
االتفاقية وفق ًا للإعالنات امل�أذون بها مبوجب املادة  98من االتفاقية
(�أي الإعالنات املن�صو�ص عليها يف املواد � 92إىل  .)96وت�شرتط املادة
� )2( 97أن ت�صدر الإعالنات وت�أييدات الإعالنات كتابة و�أن ُي َ
خطر بها
الوديع ر�سم ًّيا .وي�ؤ ِّدي واجبات الوديع ووظائفه ق�سم املعاهدات مبكتب
ال�ش�ؤون القانونية بالأمم املتحدة بنيويورك ،على العنوانDepositary :
Functions of the Treaty Section, Office of Legal Affairs,

 .United Nations, New York, NY 10017انظر املادة  89لالطِّ الع
على املزيد من ال�شرح لوظائف الوديع وواجباته املتعلِّقة باالتفاقية.
وتن�ص املادة  )3( 97على الوقت الذي يبد�أ فيه نفاذ الإعالن.
-2
ُّ
حيز
ويبد�أ نفاذ الإعالن يف التاريخ الذي ُيعترب � َّأن االتفاقية دخلت فيه ِّ
النفاذ يف الدولة املعنية .غري �أنه عندما ُيق َّدم الإخطار بالإعالن �إىل
حيز النفاذ ،يبد�أ نفاذ الإعالن يف اليوم الأول
الوديع بعد دخول االتفاقية ِّ
وتن�ص
من ال�شهر الذي يلي انق�ضاء �ستة �أ�شهر على تل ِّقي الوديع الإعالنُّ .
املادة  )3( 97كذلك على � َّأن الإعالنات الأحادية املتبادلة (مبوجب املادة )94
يبد�أ نفاذها يف اليوم الأول من ال�شهر الذي يلي انق�ضاء �ستة �أ�شهر على
تلقي الوديع �آخر �إعالن.

 -3ووفق ًا للمادة  ،)4( 97يح ُّق للدولة �أن ت�سحب � َّأي �إعالن .وال
وتو�ضح
حتتاج �شروط ال�سحب املح َّددة يف املادة � )4( 97إىل �شرحِّ .
فتن�ص على
املادة � )5( 97أثر �سحب الإعالن ال�صادر مبوجب املادة ُّ ،94
� َّأن �سحب ذلك الإعالن ُيبطل � َّأي �إعالن متبادل �صادر من دولة �أخرى
مبوجب تلك املادة (اعتبار ًا من التاريخ الذي يحدث فيه ال�سحب �أثره).
 -4ويف  31متوز/يوليه � 1992سحبت حكومة كندا ،وفق ًا للمادة ،)4( 97
�إعالنها ال�صادر مبوجب املادة  95ب�ش�أن كولومبيا الربيطانية ،الذي �صدر
عند االن�ضمام.
 -5و�سحبت جمهورية �إ�ستونيا يف � 9آذار/مار�س  ،2004وفق ًا للمادة
�صك
 )4( 97من االتفاقية ،الإعالن الذي �أ�صدرته مبوجب املادة  96يف ِّ
ين�ص على �أنه" :وفق ًا للمادتني  12و 96من
ت�صديقها .وكان الإعالن ُّ
اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع ال ينطبق ،حيث
يكون مكان عمل � ِّأي طرف موجود ًا يف جمهورية �إ�ستونياُّ � ،أي حكم من
�أحكام املادة � 11أو املادة � 29أو اجلزء الثاين من االتفاقية ُيجيز انعقاد
عقد البيع �أو تعديله �أو �إنهاءه باتفاق �أو �إ�صدار � ِّأي عر�ض �أو قبول �أو � ِّأي
النية يف � ِّأي �شكل غري الكتابة".
تعبري �آخر عن َّ
يتم التعرف على قرارات حماكم �أو قرارات حتكيم ت�شري �إىل
 -6ومل َّ
املادة .97

				

		

اجلزء الرابع  -الأحكام اخلتامية	

431

املادة 9٨
امل�صرح بها يف هذه االتفاقية ِب َ�صريح العبارة.
ال ُي�س َمح ب� ِّأي حت ُّفظات غري التح ُّفظات
َّ

نظرة جمملة
 -1تق�صر املادة  98التح ُّفظات على االتفاقية من جانب الدول على التحفظات امل�أذون بها حتديد ًا يف االتفاقية .والتح ُّفظات امل�أذون بها مبوجب
()1
االتفاقية من�صو�ص عليها يف املواد  92و 93و 94و 95و.96
وتن�ص املادة  97على الإجراءات الإدارية اخلا�صة بتلك الإعالنات وب�سحب تلك الإعالنات.
ُّ
التعرف على قرارات حماكم �أو قرارات حتكيم ت�شري �إىل املادة .98
 -2ومل َّ
يتم ُّ
احلوا�شي
()1يجوز للدول �أي�ض ًا �أن ت�صدر �إعالنات غري من�صو�ص عليها �صراحة يف االتفاقية ،عن طريق املادة  19من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ل�سنة 1969؛ بيد � َّأن الأثر
حتدده القواعد العامة للقانون الدويل.
القانوين لتلك الإعالنات ِّ
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املادة 99
( )1مع ُمراعاة �أحكام الفقرة ( )6من هذه املادة يبد�أ �سريان هذه االتفاقية يف اليوم ال َّأول من ال�شهر التايل النق�ضاء
تت�ضمن
اثني ع�شر �شهر ًا على تاريخ �إيداع الوثيقة العا�شرة من وثائق الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام مبا يف ذلك � ُّأي وثيقة َّ
�إعالن ًا مبوجب املادة .92
قرها �أو ت َ
َن�ض ُّم �إليها بعد �إيداع الوثيقة العا�شرة من وثائق
( )2عندما ُت ِّ
�صد ُق � ُّأي دولة على هذه االتفاقية �أو تَق َب ُلها �أو ُت ُّ
�سريان هذه االتفاقية ،فيما عدا اجلزء امل�ستب َعد منها ،بالن�سبة لهذه الدولة مع
�
أ
يبد
االن�ضمام،
أو
�
إقرار
الت�صديق �أو القبول �أو ال
ُ
مراعاة �أحكام الفقرة ( )6من هذه املادة ،يف اليوم ال َّأول من ال�شهر التايل النق�ضاء اثني ع�شر �شهر ًا على تاريخ �إيداعها وثيق َة
الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام.
َن�ضم �إليها ،وتكون طرف ًا يف االتفاقية املتعلِّقة
( )3يجب على كلِّ دولة ُت ِّ
قرها �أو ت ُّ
�صدق على هذه االتفاقية �أو تَق َبلها �أو ُت ُّ
املوحد ب�ش�أن تكوين عقود البيع الدويل للب�ضائع امل َربمة يف الهاي يف  1متوز/يوليه ( 1964اتفاقية الهاي لتكوين العقود
بالقانون َّ
املوحد ب�ش�أن البيع الدويل للب�ضائع امل َربمة يف الهاي يف  1متوز/يوليه ( 1964اتفاقية
بالقانون
ِّقة
ل
املتع
االتفاقية
أو
�
لعام )1964
َّ
تن�سحب ،يف الوقت ذاته ،من اتفاقية الهاي للبيوع لعام � 1964أو اتفاقية الهاي لتكوين
الهاي للبيوع لعام � )1964أو يف كلتيهما� ،أن
َ
العقود لعام � 1964أو من كلتيهما ،ح�سب الأحوال ،وذلك ب�إخطار حكومة هولندا مبا يفيد ذلك.
َن�ضم �إليها
( )4ك ُّل دولة طرف يف اتفاقية الهاي للبيوع لعام ِّ 1964
قرها �أو ت ُّ
ت�صدق على هذه االتفاقية �أو تَق َبلها �أو ُت ُّ
تلتزم باجلزء الثاين من هذه االتفاقية ،يجب عليها وقت الت�صديق �أو القبول
و ُتعلن� ،أو تكون قد �أعلنت ،مبوجب املادة � ،92أنها لن َ
تن�سحب من اتفاقية الهاي للبيوع لعام  1964ب�إخطار حكومة هولندا مبا يفيد ذلك.
�أو الإقرار �أو االن�ضمام �أن
َ
َن�ضم
( )5ك ُّل دولة طرف يف اتفاقية الهاي لتكوين العقود لعام ِّ 1964
قرها �أو ت ُّ
ت�صدق على هذه االتفاقية �أو تَق َبلها �أو ُت ُّ
تلتزم باجلزء الثالث من هذه االتفاقية يجب عليها وقتَ الت�صديق �أو
علن� ،أو تكون قد �أعلنت ،مبوجب املادة � ،92أنها لن َ
�إليها و ُت ُ
تن�سحب من اتفاقية الهاي لتكوين العقود لعام  1964ب�إخطار حكومة هولندا مبا يفيد ذلك.
القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام �أن
َ
( )6يف ُحكم هذه املادةَّ � ،إن ال َّت�صديقَ على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليها من جانب الدول الأطراف
ان�سحاب تلك الدول،
حد ُث
حدث �أ َث َر ُه �إ َّال حني ُي ِ
يف اتفاقية الهاي لتكوين العقود لعام � 1964أو يف اتفاقية الهاي للبيوع لعام  1964ال ُي ِ
ُ
الوديع لهذه االتفاقية مع حكومة هولندا ،ب�صفتها الودي َع التفاقيت َْي
ويت�شاور
أمر ،من االتفاقيتني املذكورتني �أ َث َر ُه.
ُ
ُ
ح�سبما يقت�ضيه ال ُ
عام  1964ل�ضمان التن�سيق الالزم يف هذا ال�صدد.

نظرة جمملة
حيز
-1
تن�ص هذه املادة على القواعد اخلا�صة بوقت دخول االتفاقية ِّ
ُّ
النفاذ )1(.وقد اع ُتمدت االتفاقية يف  11ني�سان�/أبريل  ،1980ودخلت
حيز النفاذ ،عم ًال باملادة  )1( 99و( ،)2يف  1كانون الثاين/يناير ،1988
ِّ
امل�صدقة عليها ع�شر ًا يف  11كانون الأول/دي�سمرب
بعد �أن بلغ عدد الدول
ِّ
()2
.1986
 -2وقرارات املحاكم وقرارات التحكيم التي ت�شري �إىل املادة  99نادرة
()3
حد.
�إىل �أق�صى ٍّ

اتفاقية الهاي للبيوع لعام  1964واتفاقية
الهاي لتكوين العقود لعام 1964
 -3ت�شرتط املادة � )3( 99إىل ( )5على الدول الأطراف يف اتفاقية
الهاي لتكوين العقود لعام  1964واتفاقية الهاي للبيوع لعام � 1964أن

تن�سحب من �إحدى هاتني االتفاقيتني �أو كلتيهما عند الت�صديق على
اتفاقية البيع �أو قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليها.
وتن�ص املادة  )6( 99على �أن يت�شاور وديع اتفاقية البيع مع حكومة
-4
ُّ
هولندا ،ب�صفتها وديع اتفاقيتي عام  ،1964ل�ضمان التن�سيق الالزم
اتفاقيتي عام  ،1964قبل
لالن�سحاب الفعلي ،ح�سبما قد يلزم ،للدول من
ْ
�أن تقوم تلك الدول بالت�صديق على اتفاقية البيع �أو قبولها �أو �إقرارها �أو
االن�ضمام �إليها.
�سجلت الدول التالية ان�سحابها من اتفاقية الهاي للبيوع لعام
 -5وقد َّ
()4
 1964واتفاقية الهاي لتكوين العقود لعام  :1964بلجيكا و�أملانيا
()9
و�إ�سرائيل( )6و�إيطاليا( )7ولك�سمربغ( )8وهولندا.

()5
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احلوا�شي
()1
يخ�ص االنطباق الزمني التفاقية البيع على عقود البيع الدولية.
انظر النبذة ب�ش�أن املادة  ،10فيما ُّ
(�)٢ص َّدقت جمهورية ال�صني ال�شعبية و�إيطاليا والواليات املتحدة على االتفاقية يف  11كانون الأول/دي�سمرب  ،1986ف�أ�صبحت الدول التا�سعة والعا�شرة واحلادية ع�شرة التي
�ص َّدقت على االتفاقية.
()3هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية( ١٩٨٩ ،قرار التحكيم رقم  ،)٦٠٧٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية
كالوت رقم [ ١٠٦املحكمة العليا] ،النم�سا ١٠ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،]١٩٩٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف
الإقليمية يف دو�سلدورف� ،أملانيا ٢١ ،ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ،Monomeles Protodikio Thessalonikis
اليونان ،٢٠٠٣ ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛  ،Polimeles Protodikio Athinonاليونان ،٢٠٠٩ ،ترجمة بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨حمكمة النق�ض� ،إيطاليا ٢٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]١٩٨٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()٤
حيز النفاذ يف  ٤كانون الأول/دي�سمرب .1996
دخل ِّ
()٥
حيز النفاذ يف  ٢٩كانون الثاين/يناير .١٩٩٠
دخل ِّ
()٦
حيز النفاذ يف  ٢٧ت�شرين الثاين/نوفمرب .٢٠٠١
دخل ِّ
()٧
حيز النفاذ يف  ١٧كانون الأول/دي�سمرب .١٩٨٦
دخل ِّ
()٨
حيز النفاذ يف � ١٢شباط/فرباير .١٩٩٧
دخل ِّ
()٩
حيز النفاذ يف  ٢٢كانون الثاين/يناير .١٩٩١
دخل ِّ
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املادة 100
العر�ض بانعقاد العقد قد ُق ِّدم يف
تنطبق هذه االتفاقي ُة على تكوين عقد ما �إ ّال عندما يكون
( )1ال
ُ
ُ
تاريخ بدء �سريان االتفاقية فيما يتع َّلق بالدول املتعاقدة امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (�( )1أ) �أو بالدول
املتعاقدة امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (( )1ب) من املادة � ،1أو بعد هذا التاريخ.
تنطبق هذه االتفاقي ُة �إ َّال على العقود املعقودة يف تاريخ بدء �سريان االتفاقية فيما يتع َّلق بالدول
( )2ال
ُ
املتعاقدة امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (�( )1أ) �أو الدول املتعاقدة امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (( )1ب)
من املادة � ،1أو بعد هذا التاريخ.

مقدمة
ِّ
تقرر املادة  100مبد�أ عدم رجعية الأثر ،فت�ضع عتبة زمنية
-1
ِّ
النطباق االتفاقية .فوفقا للمادة  ،)1( 100ال تنطبق قواعد تكوين العقود
(اجلزء الثاين من االتفاقية ،م�ستكم ًال باجلزء الأول) �إ َّال عندما يكون
العر�ض ب�إبرام العقد قد ُق ِّدم يف تاريخ بدء �سريان االتفاقية يف الدولة
�أو الدول ذات ال�صلة �أو بعد هذا التاريخ )1(.ومبقت�ضى املادة ،)2( 100
تنطبق قواعد االتفاقية املتعلِّقة بحقوق الأطراف والتزاماتها (اجلزء
الثالث من االتفاقية ،م�ستكم ًال باجلزء الأول) على العقود املربمة يف
تاريخ بدء �سريان االتفاقية يف الدولة املعنية �أو بعد هذا التاريخ )2(.وت�شري
الفقرتان ( )1و( )2من املادة � 100إىل بدء ال�سريان "فيما يتع َّلق بالدول
املتعاقدة امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (�( )1أ) �أو بالدول املتعاقدة
امل�شار �إليها يف الفقرة الفرعية (( )1ب) من املادة  ".1ومبقت�ضى
تن�ص عليه االتفاقية من
املادة  ،)1( 100يجب ،لكي ينطبق ما ُّ
قواعد تكوين العقود� ،أن يق َّدم العر�ض بعد �أن ُتعترب الدولة دولة
متعاقدة وفق ًا للمادة �( )1( 1أ) �أو املادة ( )1( 1ب) )3(.ومبقت�ضى
تن�ص عليه االتفاقية من قواعد
املادة  )2( 100يجب ،لكي ينطبق ما ُّ
حتكم حقوق الأطراف والتزاماتها� ،أن ُيربم العقد يف التاريخ الذي ُتعترب
فيه الدولة دولة متعاقدة وفق ًا للمادة �( )1( 1أ) �أو املادة ( )1( 1ب)
�أو بعد هذا التاريخ )4(.وب�صرف النظر عن انطباق االتفاقية مبوجب
التقيد ب�أحكام
املادة  ،100رئي � َّأن للأطراف حرية
الت�صرف يف اختيار ُّ
ُّ
()5
االتفاقية عند وقوع نزاع.

انطباق املادة 100
 -2رئي � َّأن االتفاقية ال تنطبق حيث �أُبرم عقد البيع قبل تاريخ دخول
()6
حيز النفاذ يف البلدين ذوي ال�صلة بال�صفقة.
االتفاقية ِّ

 -3ورئي � َّأن االتفاقية ال تنطبق يف ق�ضية تتع َّلق بعقد بني بائع من دولة
غري متعاقدة وم�شرت من دولة مل تكن االتفاقية �سارية املفعول فيها عند
()7
�إبرام العقد.
 -4ورئي � َّأن االتفاقية ال تنطبق يف ق�ضية تتع َّلق بعقد بني بائع من دولة
غري متعاقدة وم�شرت من دولة متعاقدة �أ�صدرت حت ُّفظ ًا مبوجب املادة .95
ور�أت املحكمة � َّأن املادة  100ت�ؤ ِّيد عدم انطباق االتفاقية ل َّأن االتفاقية مل
()8
تكن عند �إبرام العقد �سارية املفعول يف الدولة غري املتعاقدة.
 -5ويف �إحدى الق�ضايا ر�أت املحكمة �أنه ،مبقت�ضى املادة  3من االتفاقية
املتعلِّقة بالقانون ال�ساري على عقود البيع الدويل للب�ضائع (م�ؤمتر الهاي
املنعقد يف حزيران/يونيه  ،)1955تنطبق اتفاقية البيع على �صفقة رغم
حيز النفاذ يف دولة امل�شرتي ،على
� َّأن العقد �أُبرم قبل دخول()9االتفاقية ِّ
�أ�سا�س �أنها قانون البائع.
طبقت املحكمة االتفاقية رغم � َّأن الطرفني
 -6ويف ق�ضية �أخرى َّ
ت�ضمن �شرط ًا بالت�سليم خال�ص التكلفة
�أبرما عقد بيع دويل لب�ضائعَّ ،
و�أجرة ال�شحن ،قبل بدء �سريان االتفاقية ،ورغم � َّأن الطرفني مل ُيبديا
� َّأي َّنية لتطبيق االتفاقية على العقد )10(.ور�أت املحكمة �أنه ،مبوجب �شرط
ين�ص على � َّأن م�س�ؤولية
الت�سليم خال�ص التكلفة و�أجرة ال�شحن (الذي ُّ
يتم فيه ت�سليم الب�ضائع �إىل �أول
البائع ال متت ُّد �سوى �إىل الوقت الذي ُّ
ناقل) ،مدعوم ًا باملادة  67من اتفاقية البيع ،لي�س البائع م�س�ؤو ًال عن
تلف الب�ضائع.
البت فيما �إذا كانت
 -7ويف �إحدى الق�ضايا امتنعت املحكمة عن ِّ
االتفاقية (قانون البائع) �أم اتفاقية الهاي للبيوع لعام ( 1964قانون
امل�شرتي) هي التي تنطبق ،ل َّأن النتيجة كانت �ستكون واحدة مبوجب � ٍّأي
()11
من القانونني.

احلوا�شي
()1
حيز النفاذ.
يخ�ص دخول االتفاقية ِّ
انظر النبذة ب�ش�أن املادة  99فيما ُّ
()٢حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب ،بلجيكا ١٨ ،حزيران/يونيه  ،١٩٩٦ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف
فورن ،بلجيكا� ١٩ ،آذار/مار�س  ،٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم  ،Fovarosi Birosag[ ١٤٣بوداب�ست،
هنغاريا� ٢١ ،أيار/مايو  ،]1996ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٨٨املحكمة العليا� ،إ�سبانيا� ٣ ،آذار/مار�س
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 ،)Tana v. Naviera del O. v. Iberico( ١٩٩٧ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :الحظت املحكمة � َّأن اتفاقية البيع مل ت�صبح
جزء ًا من القانون الإ�سباين �إ َّال بعد ن�شوء النزاع بني الطرفني .وتبع ًا لذلك ،وبالنظر �إىل تف�سري املادة  )2( 99واملادة  )2( 100من اتفاقية البيع ،ر�أت املحكمة � َّأن اتفاقية البيع
ال تنطبق على النزاع ،الذي ن�ش�أ من عقد لبيع ب�ضائع �أُبرم قبل بدء نفاذ اتفاقية البيع يف �إ�سبانيا)".؛ املحكمة اجلزئية يف �أم�سرتدام �آرنهيم ،هولندا� ٣ ،أيلول�/سبتمرب ١٩٩٢
( ،)S. Jacobs v. auto Opgenoortمالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :ر�أت املحكمة �أي�ض ًا � َّأن اتفاقية البيع ال تنطبق
ل َّأن العقد �أُبرم قبل  1كانون الثاين/يناير  ،1992وهو تاريخ بدء نفاذ اتفاقية البيع يف هولندا (املادة  100من اتفاقية البيع)").
()3ق�ضية كالوت رقم [ ٢حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت� ،أملانيا� ١٧ ،أيلول�/سبتمرب  ،]١٩٩١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
( www.cisg.law.pace.eduرغم � َّأن �أملانيا مل تكن دولة متعاقدة يف اتفاقية البيع عند تكوين العقدَّ ،مت تطبيق اتفاقية البيع عن طريق تطبيق املادة ( )1( 1ب)).
( ،Monomeles Protodikio Thessalonikis)4اليونان ،٢٠٠٣ ،حتليل حتريري بالإنكليزية متاح يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :عند �إبرام عقد البيع
كانت اتفاقية البيع منطبقة يف فرن�سا ،ولكنها مل تكن كذلك يف اليونان  ...وتنطبق اتفاقية البيع مبقت�ضى املادة ( )1( 1ب) منها ،ل َّأن قواعد القانون الدويل اخلا�ص لفرن�سا
ت�شري �إىل قانون دولة متعاقدة)".؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨٨٧حمكمة اال�ستئناف يف مدينة بازل� ،سوي�سرا� ٢٢ ،آب�/أغ�سط�س  ،]٢٠٠٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مبا � َّأن االتفاقية مل تكن �سارية املفعول يف �إحدى الدولتني ،ي�ستند انطباق اتفاقية البيع �إىل املادة ( )1( 1ب)� ،أي � َّأن قواعد القانون الدويل
اخلا�ص ت�ؤ ِّدي �إىل تطبيق قانون دولة متعاقدة).
()٥ق�ضية كالوت رقم [ ١٩١حمكمة اال�ستئناف التجارية الوطنية ،الأرجنتني ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،)١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
()6حمكمة هريتوغينبو�ش ،هولندا ٢٧ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة اجلزئية يف
�آرنهيم ،هولندا� ٢٧ ،أيار/مايو  ،)Hunfeld v. Vos( ١٩٩٣ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :على �أ�سا�س املادة  100من اتفاقية
املوحد اخلا�ص بالبيع الدويل للب�ضائع
البيع ،ال تنطبق هذه االتفاقية على االتفاقات التي �أُبرمت قبل  1كانون الثاين/يناير  ،1992وتنطبق اتفاقية الهاي املتعلِّقة بالقانون َّ
املوحد للبيع الدويل للب�ضائع ،التي كانت �سارية املفعول حتى  1كانون الثاين/يناير )1992؛ ق�ضية كالوت رقم [ ١٠٢هيئة التحكيم التابعة لغرفة
�سمى فيما يلي القانون َّ
(و ُت َّ
التجارة الدولية� ٢٦ ،آب�/أغ�سط�س  ،]١٩٨٩متاحة يف الإنرتنت على العنوان"( www.cisg.law.pace.edu :ر�أت هيئة التحكيم �أنه ،وفق ًا للمادة  )2( 100من اتفاقية البيع ،ال
حيز النفاذ يف البلدان املعنية (مبا فيها فرن�سا ،مكان التحكيم) ،رغم � َّأن هذه البلدان كانت �أطراف ًا يف االتفاقية عند �صدور
تنطبق االتفاقية ،ل َّأن العقد �أُبرم قبل دخول االتفاقية ِّ
قرار التحكيم)".؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٨حمكمة النق�ض� ،إيطاليا ٢٤ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،])Kretshmer v. Muratori Enzo( ١٩٨٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على
العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة اجلزئية يف �أمليلو ،هولندا ٢١ ،حزيران/يونيه  ،)Societe Nouvelle des Papeteries v. Machinefabriek( ١٩٨٩ترجمة بالإنكليزية
متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،هولندا� ٢٥ ،أيلول�/سبتمرب ،)Societe Nouvelle des Papeteries v. Machinefabriek( ١٩٩٢
ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة �أم�سرتدام ،هولندا ٨ ،ني�سان�/أبريل (Verwer v. Pex Handelsmij & Toshiba 1993
) ،Deutschlandمالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم ،هولندا ٢٩ ،ني�سان�/أبريل ١٩٩٣
( ،)Groticke v. Neptunus Shipyardمالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم ،هولندا،
� ٢٧أيار/مايو  ،(Hunfeld v. Vos( ١٩٩٣مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة العليا ،النم�سا� ٢٦ ،أيار/مايو
 ،١٩٩٤مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي� ،أملانيا� ١١ ،شباط/فرباير
 ،١٩٩٣مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ١٦ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،١٩٩٢مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا� ،أملانيا ٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،١٩٩٢مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢٢حمكمة اال�ستئناف التجارية الوطنية ،الأرجنتني،
� ١٥آذار/مار�س ]١٩٩١؛ حمكمة �آرنهيم ،هولندا ٢٧ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩١ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة التجارية يف
ها�سيلت ،بلجيكا� ١٦ ،آذار/مار�س  ،١٩٩٤يونيلك�س ("ر�أت املحكمة � َّأن عمليات الت�سليم التي َّمتت بعد بدء نفاذ اتفاقية البيع يف هولندا حتكمها اتفاقية البيع ،ل َّأن قواعد برلني
للقانون الدويل اخلا�ص ت�ؤ ِّدي �إىل تطبيق قانون هولندا ،وهي دولة متعاقدة (املادة ( )1( 1ب) من اتفاقية البيع) ،يف حني � َّأن عمليات الت�سليم التي َّمتت قبل ذلك التاريخ هي
املوحد للبيع الدويل للب�ضائع)")؛ هيئة التحكيم التجاري الدويل
املوحد اخلا�ص بالبيع الدويل للب�ضائع (القانون َّ
وحدها التي حتكمها اتفاقية الهاي لعام  1964املتعلِّقة بالقانون َّ
بغرفة االحتاد الرو�سي للتجارة وال�صناعة ،االحتاد الرو�سي ١٨ ،كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٨ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :
(مل ُتعترب االتفاقية منطبقة ،لأنها مل تكن �سارية املفعول عند �إبرام العقد؛ بيد �أنها اع ُتربت "قانون ًا ثانو ًّيا" مبوجب املادة  )2( 7ل َّأن "�أحكامها ُتعترب منطبقة على العالقات بني
مكون ًا للنظام القانوين لرو�سيا)".؛ حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا� ١٤ ،آذار/
الطرفني باعتبارها قواعد ،الأمر الذي يجعلها ،عم ًال بد�ستور االحتاد الرو�سي [بلد البائع] ... ،جزء ًا ِّ
مار�س  ،١٩٩٣يونيلك�س؛ ق�ضية كالوت رقم [ ٢١٢حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا� ١٤ ،آذار/مار�س ]١٩٩٦؛ حمكمة كانتون فود� ،سوي�سرا ٢٩ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٢يونيلك�س؛ املحكمة
التجارية يف زوريخ� ،سوي�سرا ٩ ،ني�سان�/أبريل  ،١٩٩١يونيلك�س.
()7املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم ،هولندا ٢٢ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،)Streamline Building Products v. Albrecht( ١٩٩٢مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف
الإنرتنت على العنوانwww.cisg.law.pace.edu :؛ املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم ،هولندا ١٥ ،ني�سان�/أبريل ،)J.A. Harris & Sons v. Nijmergsche Ijzergieterij( ١٩٩٣
مالحظات حتريرية بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()٨ق�ضية كالوت رقم [ ٦١٦حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية ،الواليات املتحدة ٢٢ ،ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،)Impuls v. Psion-Teklogix( ٢٠٠٢متاحة يف
الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
ملخ�ص بالإنكليزية للق�ضية متاح يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
()9املحكمة التجارية يف �إيبري ٢٩ ،كانون الثاين/يناير َّ ،٢٠٠١
()10ق�ضية كالوت رقم [ ١٩١حمكمة اال�ستئناف التجارية الوطنية ،الأرجنتني ٣١ ،ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،]١٩٩٥ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان:
. www.cisg.law.pace.edu
ملخ�ص بالإنكليزية للق�ضية متاح يف الإنرتنت على العنوان. www.cisg.law.pace.edu :
،1997
الثاين/يناير
كانون
٢١
بلجيكا،
ها�سيلت،
يف
()11املحكمة التجارية
َّ
.

.

.

.

.
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املادة 101
تن�سحب من هذه االتفاقية �أو اجلزء الثاين �أو اجلزء الثالث من
( )1يجو ُز ل ِّأي دولة ُمتعاقدة �أن
َ
ر�سمي مكتوب �إىل الوديع.
االتفاقية بتوجيه �إخطار
ٍّ
االن�سحاب �أ َث َر ُه يف اليوم الأول من ال�شهر التايل النق�ضاء اثني ع�شر �شهر ًا على و�صول
حد ُث
(ُ )2ي ِ
ُ
َ
َ
ثَ
حد ُث �أث َر ُه
االن�سحاب �أث َر ُه ،ف� َّإن
حد
االن�سحاب ُي ِ
ين�ص الإخطار على فرتة �أطول لكي ُي ِ
َ
ُ
الإخطار للوديع .وحيث ُّ
لدى انق�ضاء هذه الفرتة الأطول من و�صول الإخطار للوديع.

نظرة جمملة
 -1ال حتتاج املادة � 101إىل �شرح .انظر �أي�ض ًا مناق�شة وظائف الوديع وواجباته يف النبذة ب�ش�أن املادة  89من االتفاقية ،وكذلك املادة ( )1( 77ﻫ) من
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام (.)1969
التعرف على قرارات حماكم �أو قرارات حتكيم ت�شري �إىل املادة .101
 -2ومل َّ
يتم ُّ
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احلجية وبند الإ�شهاد
الن�ص ذو ِّ
ُّ
ُح ِّررت يف فيينا ،يف هذا اليوم احلادي ع�شر من ني�سان� /أبريل  1980من �أ�صل واحد ،تت�ساوى ن�صو�صه
احلجية.
الإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية يف ِّ
املخولون بذلك ح�سب الأ�صول ك ٌّل من قبل حكومته،
املفو�ضون املو ِّقعون �أدناهَّ ،
و�إثبات ًا ملا تق َّدم ،قام َّ
بالتوقيع على هذه االتفاقية.

نظرة جمملة
 -1احلكم الوارد �أعاله هو احلكم النهائي من �أحكام االتفاقية .وهو
الن�ص النهائي
ُي ِّ
حدد التاريخ واملكان اللذين َّمتت فيهما املوافقة على ِّ
الن�ص ي�شكِّل
أن
�
علن
وي
فيينا)،
يف
،19٨0
أبريل
�
ني�سان/
(11
لالتفاقية
ُ
َّ َّ
"�أ�ص ًال واحد ًا" باللغات الر�سمية ال�ست للأمم املتحدة ،كما ُيعلن � َّأن
احلجية’ ،ويعر�ض
املحررة بكل لغة من هذه اللغات ‘تت�ساوى يف ِّ
الن�صو�ص َّ
الن�ص املوافق عليه.
تواقيع ال�شهود على ِّ

التباينات يف خمتلف
ال�صيغ اللغوية
الن�ص بني ال�صيغ اللغوية
 -٢ميكن �أن تكون هناك تباينات يف ِّ
املختلفة ال�ست التي َّمتت بها املوافقة على االتفاقية (الإ�سبانية
والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية) والتي �أُعلن
احلجية"؛ ورمبا تكون
يف احلكم املقتب�س �أعاله �أنها كلها "تت�ساوى يف ِّ

االختالفات يف ظالل املعاين بني ال�صيغ اللغوية املختلفة حتمية ،نظر ًا
لطبيعة اللغة )1(.وتتناول املادة  33من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
املعاهدات (لعام  ،)1969واملعنونة "تف�سري املعاهدات املو َّثقة بلغتني �أو
�أكرث" ،كيف ينبغي ت�سوية هذه التباينات واالختالفات �إذا ما ن�ش�أت.
وت�ؤ ِّكد املادة  )1( 33من هذه االتفاقية احلكم املتعلِّق بلغة االتفاقية
املقتب�س �أعاله والذي ُيعلن � َّأن كل �صيغة من ال�صيغ اللغوية "تت�ساوى يف
وتن�ص على ما يلي�" :إذا ُوثِّقت املعاهدة
ِّ
احلجية" مع ال�صيغ الأخرىُّ ،
تن�ص
مل
ما
القوة،
نف�س
اللغات
هذه
من
أي
�
ب
ها
لن�ص
يكون
أكرث،
�
أو
�
بلغتني
ٍّ
ِّ
َّ
ن�ص معينَّ ".
ي�سود
االختالف
عند
أنه
�
على
أطراف
املعاهدة �أو ي َّتفق ال
ٌّ
وتتناول املادة  )4( 33من اتفاقية قانون املعاهدات ت�سوية التباينات بني
وتن�ص على ما يلي" :فيما
الن�صو�ص املت�ساوية يف ِّ
احلجية للمعاهداتُّ ،
ن�ص معينَّ وفق ًا لأحكام الفقرة الأوىل� ،إذا
خال احلاالت التي ي�سود فيها ٌّ
�أظهرت مقارنة الن�صو�ص الر�سمية اختالف ًا يف املعنى مل ُي ِز ْل ُه تطبيق
املادتني  31و[ 32اللتني حتتويان على قواعد ب�ش�أن تف�سري املعاهدات]،
ي�ؤخذ باملعنى الذي يو ِّفق بقدر الإمكان بني الن�صو�ص املختلفة ،مع �أخذ
مو�ضوع املعاهدة والغر�ض منها بعني االعتبار".

احلوا�شي
()1ن�شر الوديع ت�صويبات لل�صيغتني الرو�سية والعربية لالتفاقية� :إعالن الوديع رقم  C.N.862.1998.TREATIES-5امل� َّؤرخ � ١٩شباط/فرباير ١٩٩٩
احلجية)؛
الن�ص الرو�سي ذي
احلجية)؛ و C.N.233.2000.TREATIES-2امل� َّؤرخ  27ني�سان�/أبريل ( 2000ت�صويب
الن�ص العربي ذي
(حم�ضر ر�سمي لت�صويب
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
احلجية)] .انظر هيئة التحكيم االحتادية
ذي
العربي
(الن�ص
لالتفاقية
أ�صلي
ل
ا
الن�ص
ت�صويب
[
2000
أول/دي�سمرب
ل
ا
كانون
١
خ
ؤر
�
امل
C.N.1075.2000.TREATIES-5
و
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
للدائرة ال�شمالية الغربية ،االحتاد الرو�سي 3 ،حزيران/يونيه  ،2003ترجمة بالإنكليزية متاحة يف الإنرتنت على العنوان( www.cisg.law.pace.edu :مبا � َّأن الن�ص
الن�ص
الرو�سي ذا ِّ
احلجية للمادة  68من اتفاقية البيع الذي اع ُتمد عند املوافقة على ِّ
طبقت املحكمة َّ
ن�ص االتفاقية مل يكن يحتوي على اجلملة الأوىل من املادة  68فقد َّ
جت�سد عقد
التي
الوثائق
�صدر
ي
الذي
الناقل
إىل
�
الب�ضائع
ت�سليم
عند
تنقل
العابر
النقل
خالل
املبيعة
بالب�ضائع
ق
ل
يتع
فيما
التبعة
أن
�
رت
وقر
املكتوبة
ب�صيغته
الرو�سي
َّ
َّ
ُ
ِّ
َّ
النقل).
.

الفهر�س
قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة
املادة

البلد/املحكمة

مالحظات

االحتاد الرو�سي
املحكمة العليا
املحكمة العليا يف االحتاد الرو�سي،
 ٣كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٨

٥٦

املحكمة العليا يف االحتاد الرو�سي،
� ٢٣أيلول�/سبتمرب ١٩٩٩

٥٦

حماكم اال�ستئناف
هيئة التحكيم االحتادية يف منطقة مو�سكو،
� ٢٤آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٠

٥٣

هيئة التحكيم االحتادية لدائرة �سيبرييا الغربية،
الق�ضية رقم ،F04/2712-494/A03/2002
� ٦آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٢

٤١
٦٦

هيئة التحكيم االحتادية ملنطقة مو�سكو،
الق�ضية رقم ،KG-A40/3225-3
� ٢٦أيار/مايو ٢٠٠٣

١

حتكيم
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٣/١
 ١٥ني�سان�/أبريل ١٩٩٤

٨١
٨٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٣/٣٧٥
� ٩أيلول�/سبتمرب ١٩٩٤

٨٥

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٣/٢٥١
 ٢٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤

٥١
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٣/٣٠٤
� ٣آذار/مار�س ١٩٩٥

١٤
٥٥
٦٢

ق�ضية كالوت رقم ١٣٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٤/١٥٥
� ١٦آذار/مار�س ١٩٩٥

٤٥
٧٤
٧٥
٧٦
٧٩

ق�ضية كالوت رقم ١٤٠
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املادة

مالحظات

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٤/٢٠٠
 ٢٥ني�سان�/أبريل ١٩٩٥

٥٣

ق�ضية كالوت رقم ١٤١

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٤/١٤٢
 ٢٥ني�سان�/أبريل ١٩٩٥

٣٧
٥٢
٨٥
٨٧
٨٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٤/١٦١
 ٢٥ني�سان�/أبريل ١٩٩٥

٧٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٣/٤٠٠
 ٢٨ني�سان�/أبريل ١٩٩٥

١٣
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٤/٣٢١
� ١٥أيار/مايو ١٩٩٥

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٢/١٢٣
 ١٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٥

٥٤
٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٤/٩٩
 ٢٢ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

٥٥

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٤/٣٦٩
 ١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٢٢
 ١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٦٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٤/٣٦٤
 ١٣كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٤/١٣٣
 ١٩كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٧٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٢٢٨
 ٣١كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٥٣

البلد/املحكمة

ق�ضية كالوت رقم ١٤٢

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٤/٣٢٨
� ١٠شباط/فرباير ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٨٨
� ١٩آذار/مار�س ١٩٩٦

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٧٤
� ١٦أيلول�/سبتمرب ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٤٤٨
� ١٨أيلول�/سبتمرب ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٤٠٧
 ٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٦

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٣٠٩
 ١ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٣٧٨
 ١٦كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٦/١٥٥
 ٢٢كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٦/٩٤
 ٢٧كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٢٦١
� ١٢شباط/فرباير ١٩٩٧

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٤٣٠
� ٢٥شباط/فرباير ١٩٩٧

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٦/٨٢
� ٣آذار/مار�س ١٩٩٧

٨١

،Vysshi Arbitrazhnyi Sud Rossyiskoi Federatsii
الق�ضية رقم ،٩٦/٤٦٧٠
� ٢٥آذار/مار�س ١٩٩٧

٢٩
٩٦
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البلد/املحكمة

املادة

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٦/٣٨
� ٢٨آذار/مار�س ١٩٩٧

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٣٨٧
 ٤ني�سان�/أبريل ١٩٩٧

٢٥
٤٩
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٦/٢٢٠
 ١١ني�سان�/أبريل ١٩٩٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،حتكيم،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٢
� ١١أيار/مايو ١٩٩٧

١٠
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٤٣٩
� ٢٩أيار/مايو ١٩٩٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٦/٢٢٩
 ٥حزيران/يونيه ١٩٩٧

٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٤/٢٥٥
 ١١حزيران/يونيه ١٩٩٧

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٦/٢٥٥
� ٢أيلول�/سبتمرب ١٩٩٧

٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٦/٤٧٠
� ٢٩أيلول�/سبتمرب ١٩٩٧

٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٦/٤٥١
 ٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٦/١٢٨
 ١٥كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٧/٥
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧

٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٧/٦٥
 ١٠كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٥٣
٦٢

			
مالحظات

ق�ضية كالوت رقم ٤٦٤

ق�ضية كالوت رقم ٤٦٥

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٧/٩٩
 ٢١كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٤١

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٧/١٠٢
 ٢٢كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٧/٣٣
� ١٦شباط/فرباير ١٩٩٨

٥٥

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٧/١٦٠
� ٥آذار/مار�س ١٩٩٨

٧٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٦/٤٨٧
� ١١آذار/مار�س ١٩٩٨

٦٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٧/٢٣٦
 ٦ني�سان�/أبريل ١٩٩٨

٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٧/٤٧
 ١٤ني�سان�/أبريل ١٩٩٨

٥٣
٩٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٧/١٠٤
� ٢٥أيار/مايو ١٩٩٨

٥٣
٥٤
٥٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٧/٨٣
 ١٠حزيران/يونيه ١٩٩٨

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٦/٤٧٨
 ٢٥حزيران/يونيه ١٩٩٨

٥٣
٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٧/١١٣
 ٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٨

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٧/٤٧
 ٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٨

٩٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٧/٥٣
 ٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٨

25
٦٤

443

مالحظات

ق�ضية كالوت رقم ٤٦٨
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املادة

مالحظات

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٧/٢٦٩
 ٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٨

٥٣
٦٢

ق�ضية كالوت رقم ٤٦٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٧/١٩٦
 ٢٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٨

٤٩
٥٣
٦٢

ق�ضية كالوت رقم ٤٧٠

هيئة حتكيم اللجنة البحرية الرو�سية،
 ١٨كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٨

٢
١٠٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٨/٦٢
 ٣٠كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٨

٦٦
٦٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٨/٣٤٢
� ١٧أيار/مايو ١٩٩٩

53
66

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٨/٢٣٨
 ٧حزيران/يونيه ١٩٩٩

٧٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٦/٣٠٢
 ٢٧متوز/يوليه ١٩٩٩

٧
٧١
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤
٧٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٨/٢٨
 ١٧كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٩/٥٤
 ٢٤كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

٦
٤٠
٤٤
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٩/٣٤٠
� ١٠شباط/فرباير ٢٠٠٠

٥٤
٧٧
٨٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٩/٣٥٦
� ٣٠أيار/مايو ٢٠٠٠

٥٣

البلد/املحكمة

ق�ضية كالوت رقم ٤٧٣

ق�ضية كالوت رقم ٤٧٤

					

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

445

املادة

مالحظات

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة ،حتكيم،
الق�ضية رقم ،١٩٩٨/٤٠٦
 ٦حزيران/يونيه ٢٠٠٠

٤
٩
٧٤
٧٧

ق�ضية كالوت رقم ٤٧٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٩/٢٨٠
 ١٣حزيران/يونيه ٢٠٠٠

٥٣

هيئة التحكيم االحتادية لدائرة مو�سكو،
الق�ضية رقم ،KG-A40/5498-00
 6كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

74

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠/١٠١
 ١٠كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٠/١٢٩
 ١٩كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٠/٨٨
 ٢٥كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٧
٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٠/١٦١
� ٩شباط/فرباير ٢٠٠١

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٠/١٩١
� ٢٥أيار/مايو ٢٠٠١

٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٠/٢٣٩
� ٣٠أيار/مايو ٢٠٠١

٥٣
٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٠/١٨٥
� ٣٠أيار/مايو ٢٠٠١

٤
٥٤
٥٥
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٠/١٩٨
 ١٠متوز/يوليه ٢٠٠١

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٤١٩
 ١٧متوز/يوليه ٢٠٠١

٧
٥٣
٦٢

البلد/املحكمة
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املادة

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٠/١٩٨
 ٣٠متوز/يوليه ٢٠٠١

٧٨
٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٩/١٦
� ١٧أيلول�/سبتمرب ٢٠٠١

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٠٠/٨٥٠٨
� ٢٥أيلول�/سبتمرب ٢٠٠١

٥٩

رئا�سة هيئة التحكيم العليا،
� ٢٥أيلول�/سبتمرب ٢٠٠١

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،١٩٩٩/٢٤١
 ٢٠ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠١/٦٠
 ٢٢كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٥٣
٥٩
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠١/٢٧
 ٢٤كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٥٣
٦٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠/٢٣٤
� ١شباط/فرباير ٢٠٠٢

٥٣

هيئة التحكيم االحتادية يف منطقة مو�سكو،
� ٤شباط/فرباير ٢٠٠٢

٧٩

هيئة التحكيم االحتادية يف منطقة مو�سكو،
الق�ضية رقم ،KG-A40/274-02
� ١١شباط/فرباير ٢٠٠٢

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠١/٢٧١
� ١١شباط/فرباير ٢٠٠٢

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠١/١٦٥
� ١٨شباط/فرباير ٢٠٠٢

٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠١/٢
� ٢٨شباط/فرباير ٢٠٠٢

٧
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٠/٢٢٥
� ٢٢آذار/مار�س ٢٠٠٢

٧
٥٣
٦٢
٩٠

			
مالحظات

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠١/٢٢٢
 ١٦ني�سان�/أبريل ٢٠٠٢

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠١/١١٦
 ٧حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠١/٢١٧
� ٦أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٢

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/٦٢
 ١١ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٢

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/٥٣
 ١١ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٧
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/١٨
 ٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠١/٢١١
 ١٠كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٥٣
٥٤
٦٢

هيئة التحكيم االحتادية التحكيم لدائرة فولغو-فيات�سكي،
الق�ضية رقم ،A43-1453/02-27-2
 ٢٠كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/٣٧
 ٢٤كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠١/١٦٨
� ١٧شباط/فرباير ٢٠٠٣

٧
٣٥
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/١٣٤
 ٤ني�سان�/أبريل ٢٠٠٣

٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/٩٩
 ١٦ني�سان�/أبريل ٢٠٠٣

٤

هيئة التحكيم االحتادية لدائرة مو�سكو،
الق�ضية رقم ،KG-A40/3225-03
� 26أيار/مايو 2003

1
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448

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

البلد/املحكمة
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/١٤٥
� ٣٠أيار/مايو ٢٠٠٣
هيئة التحكيم االحتادية للدائرة ال�شمالية الغربية،
 ٣حزيران/يونيه ٢٠٠٣

املادة
٥٣
٦٢
بالن�ص
احلكم اخلا�ص
ِّ
احلجية والإ�شهاد
ذي ِّ
٦٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/١٧٥
 ٤حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/٢
 ٥حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/٩٧
 ٦حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٣٥

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/١٣٥
 ١٦حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٦
٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/١٥١
 ٢٥حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/١٧٦
� ١٢آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٣

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠١/٥٧
� ١٥آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٣

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/٢٤
� ١٧أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٣

٦
٥٣
٥٤
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠١/١٣٤
 ٢٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٣

٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/٥٨
 ٣٠كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٥٣
٥٤
٧٨

			
مالحظات

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/٥٦
� ٢شباط/فرباير ٢٠٠٤

٣٥
٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/٧١
� ٣شباط/فرباير ٢٠٠٤

٤
٥٣
٦١
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/١٠٧
� ١٦شباط/فرباير ٢٠٠٤

١
٩
١١
١٢
٥٣
٦٢
٧٧
٩٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/٦٥
� ١٩شباط/فرباير ٢٠٠٤

٤
٧
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/١٣٦
� ٢٤شباط/فرباير ٢٠٠٤

٥٣
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/٩١
� ٩آذار/مار�س ٢٠٠٤

١

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/٥٥
� ١٢آذار/مار�س ٢٠٠٤

٧
٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/١٣٥
� ١٩آذار/مار�س ٢٠٠٤

٦١
٦٢
٧٤
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/١٢٩
 ٩ني�سان�/أبريل ٢٠٠٤

١٤
٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/١١
 ١٢ني�سان�/أبريل ٢٠٠٤

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/١١٥
 ٢٠ني�سان�/أبريل ٢٠٠٤

٤
٦
٥٣
٥٩
٦٢
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مالحظات

		
450

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

البلد/املحكمة

املادة

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/١٠٠
� ١٩أيار/مايو ٢٠٠٤

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/١٣٨
� ٢٤أيار/مايو ٢٠٠٤

٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/١٧٥
� ٢٨أيار/مايو ٢٠٠٤

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/١٢٥
 ٩حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٤
٧٨
٩٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/١٨٦
 ١٧حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٥٣
٦١
٦٢
٧٧
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/١٦٧
 ٢٨حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٧
٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٢/١٢٨
� ٣أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٤

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/١٥٧
� ٢٨أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٤

٥٣
٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٤/٤
 ٢٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٤

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/١٨٨
 ٢ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/١٦٤
 ٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٤/٦٨
 ٢٤كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٧

			
مالحظات

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٤/٦٦
 ٢٤كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٥٣
٦٢
٩٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٤/٦٩
� ٩شباط/فرباير ٢٠٠٥

٥٣
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٣/١٣٣
� ١٠شباط/فرباير ٢٠٠٥

٥٣
٦١
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٤/١٥٥
� ١٦آذار/مار�س ٢٠٠٥

٦
١٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٤/١٢٦
� ٢٣آذار/مار�س ٢٠٠٥

٣٧
٥٠
٥٣
٥٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٤/٥
 ٢٧ني�سان�/أبريل ٢٠٠٥

٤
٧
٥٠
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٤/٩٥
� ٢٧أيار/مايو ٢٠٠٥

٤
٧
٨
٤٥

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٤/١٣١
 ٢حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٤
٧
٥٣
٦١
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٤/١٣٤
 ١٨متوز/يوليه ٢٠٠٥

٧
٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/٢١
 ١٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٥

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٤/١٣٢
 ٢٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٥

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/٤٢
 ٢١ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٧٩

451

مالحظات

		
452

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

البلد/املحكمة

املادة

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٤/١٥٠
 ١٤كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٧
٥٣
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/٤١
 ٢٧كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٥٣
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٤/١٣٧
 ١٣كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٤
٧
٥٣
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/٥٣
 ٢٦كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/٥٣
 ٢٧كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/١٠٢
� ١٣شباط/فرباير ٢٠٠٦

٧
٥٩
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/١٠١
� ١آذار/مار�س ٢٠٠٦

٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/٣٧
� ٩آذار/مار�س ٢٠٠٦

٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/٣٧
� ٢٩آذار/مار�س ٢٠٠٦

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/٢٠
 ٧ني�سان�/أبريل ٢٠٠٦

٥٣
٦١
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/١٠٥
 ١٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٦

٦
٨
٩
١٤
٧١
٧٤
٧٧

			
مالحظات

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/٨١
 ٣٠حزيران/يونيه ٢٠٠٦

٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/١٣٣
 ٥متوز/يوليه ٢٠٠٦

٩٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/١٢٧
� ٢٩أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٦

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٦/٥٣
 ١٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٦

٤٠

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/٩٨
 ١٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٠/٩٨
 ١٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٧٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٦/٣٠
 ١٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٥٣
٦١
٦٢
٧٨
٧٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٦/٥٤
 ٢٩كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٧
٥٣
٦٢
٧٨

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٥/١٤٧
 ٣٠كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٢٨
٤٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،٢٠٠٧/١٨
� ٨شباط/فرباير ٢٠٠٨

٧

الدائرة الق�ضائية يف حمكمة التحكيم العليا
يف االحتاد الرو�سي،
الق�ضية رقم ،VAS11307/09
 15ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠9

49

هيئة التحكيم االحتادية ملنطقة ال�شمال الغربي،
الق�ضية رقم ،A-56-17111/2009
 17متوز/يوليه ٢٠1٠

19

453

مالحظات

ق�ضية كالوت رقم 1110
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البلد/املحكمة

املادة

هيئة التحكيم االحتادية لدائرة ال�شرق الأق�صى،
الق�ضية رقم ،FOZ-7781/2010
 2ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠1٠

8

الدائرة الق�ضائية يف حمكمة التحكيم العليا،
الق�ضية رقم ،VAS-9900/10
 2ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠1٠

18

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة االحتاد الرو�سي
للتجارة وال�صناعة،
الق�ضية رقم ،2014/14
 3كانون الأول/دي�سمرب ٢٠14

49

			
مالحظات

ق�ضية كالوت رقم 1107

حماكم �أخرى
الر�سالة رقم  ٢٩ال�صادرة من هيئة التحكيم العليا يف
االحتاد الرو�سي،
� ١٦شباط/فرباير ١٩٩٨

١١
١٢
٢٩
٧٩
٩٦

الأرجنتني
حماكم اال�ستئناف االحتادية
حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية،
� ١٥آذار/مار�س ١٩٩١

١٠٠

ق�ضية كالوت رقم ٢٢

حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية،
 ١٤ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٣

٤
اجلزء الثاين
١٨

ق�ضية كالوت رقم ٧٠٠

حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية،
 ٣١ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٥

٣٦
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٦٦
٦٧
١٠٠

ق�ضية كالوت رقم ١٩١

حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية،
 ٢٤ني�سان�/أبريل ٢٠٠٠

١
٧

ق�ضية كالوت رقم 701

حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س،
 ٢١متوز/يوليه ٢٠٠٢

٧
٢٨
٣٥

ق�ضية كالوت رقم ٦٣٦

حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س،
� ٣١أيار/مايو ٢٠٠٧

٤٩

حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س،
 ٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠١٠

١
٧٨

حمكمة اال�ستئناف الوطنية التجارية يف بوينو�س �آيري�س،
 24حزيران/يونيه 2010

ق�ضية كالوت رقم ٧٠١

مذكرة من الأمانة

حماكم املناطق االحتادية
املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ،٧
بوينو�س �آيري�س،
� ٢٠أيار/مايو ١٩٩١

٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٢١

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ،١٠
 ٢٣ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩١

٩
٧٨

املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ،١١
بوينو�س �آيري�س،
� ١٨آذار/مار�س ١٩٩٤

٦٦
٦٧

املحكمة الوطنية االبتدائية يف امل�سائل التجارية رقم ،١٠
بوينو�س �آيري�س،
 ٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٤

٩
٧٨

املحكمة التجارية رقم  ،٢٦الأمانة رقم  ،٥٢بوينو�س �آيري�س،
� ١٧آذار/مار�س ٢٠٠٣

٤
٩

املحكمة التجارية رقم  ،٢٦الأمانة رقم  ،٥١بوينو�س �آيري�س،
 ٣٠ني�سان�/أبريل ٢٠٠٣

٩

املحكمة التجارية رقم  ،٢٦الأمانة رقم  ،٥١بوينو�س �آيري�س،
 ٢متوز/يوليه ٢٠٠٣

٤
٧
٩

455

مالحظات

�إ�سبانيا
املحكمة العليا
املحكمة العليا،
� ٣آذار/مار�س ١٩٩٧

١٠٠

ق�ضية كالوت رقم ١٨٨

املحكمة العليا،
 ٢٨كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

١
١٨
٢٣
٧٥
٧٧

ق�ضية كالوت رقم ٣٩٥

املحكمة العليا،
� ٢٤شباط/فرباير ٢٠٠٦

٦

ق�ضية كالوت رقم 733

املحكمة العليا،
� ١٦أيار/مايو ٢٠٠٧

٣٦
٥٠
٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٨٠٠

املحكمة العليا،
 ١٧كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨

٧
٨
٣٥
٣٨
٤٤

ق�ضية كالوت رقم ٨٠٢

املحكمة العليا،
 ٩كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٨

٣٣
٣٤

ق�ضية كالوت رقم 1128

حماكم اال�ستئناف
حمكمة مقاطعة بر�شلونة،
� ٤شباط/فرباير ١٩٩٧

١

ق�ضية كالوت رقم ٣٩٦

حمكمة مقاطعة بر�شلونة،
 ٢٠حزيران/يونيه ١٩٩٧

٤
٣٣

ق�ضية كالوت رقم ٢١٠
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املادة

مالحظات

حمكمة مقاطعة قرطبة،
 ٣١ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٧

١
٣١
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٦٧

ق�ضية كالوت رقم ٢٤٧

حمكمة مقاطعة بر�شلونة،
 ٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧

١
٤٧
٤٩
٧٣

ق�ضية كالوت رقم ٢٤٦

حمكمة مقاطعة بر�شلونة ،الق�سم �١٧أ،
 ٧حزيران/يونيه ١٩٩٩

٥٧

ق�ضية كالوت رقم ٣٢٠

حمكمة مقاطعة غرناطة،
� ٢آذار/مار�س ٢٠٠٠

٢٥
٤٩

ق�ضية كالوت رقم ٦٠٦

حمكمة مقاطعة نافارا،
� ٢٨آذار/مار�س ٢٠٠٠

١
٥٤

ق�ضية كالوت رقم *٣٩٧

حمكمة مقاطعة بامبلونا،
� ٢٨آذار/مار�س ٢٠٠٠

٥٠

ق�ضية كالوت رقم ٣٩٧

حمكمة مقاطعة �أليكانتي،
 ١٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

٦

ق�ضية كالوت رقم ٤٨٣

حمكمة مقاطعة بر�شلونة،
� ١٢أيلول�/سبتمرب ٢٠٠١

٥٠

ق�ضية كالوت رقم ٤٨٧

حمكمة مقاطعة بر�شلونة،
� ١٢شباط/فرباير ٢٠٠٢

٣٤

ق�ضية كالوت رقم ٤٨٨

حمكمة مقاطعة بر�شلونة،
� ١١آذار/مار�س ٢٠٠٢

٨٦
٨٧

ق�ضية كالوت رقم 489

حمكمة مقاطعة كورونيا،
 ٢١حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٣٥
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٤٨٦

حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا،
 ٣ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٢

٣٨
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٤٨٤

حمكمة مقاطعة نافارا،
 ٢٢كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣

٨٨

ق�ضية كالوت رقم ٤٨٥

حمكمة مقاطعة فالن�سيا ،الدائرة ،٦
� ١٥شباط/فرباير ٢٠٠٣

٦٦

ق�ضية كالوت رقم 552

حمكمة مقاطعة فالن�سيا،
 ٧حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٢
٤
١٠

ق�ضية كالوت رقم ٥٤٩

حمكمة مقاطعة نافارا،
� ٢٢أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٣

٧

ق�ضية كالوت رقم ٥٤٧

حمكمة مقاطعة بر�شلونة،
 ٢٨كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٥
٤٦

ق�ضية كالوت رقم ٥٥٥

حمكمة مقاطعة بر�شلونة،
� ٢شباط/فرباير ٢٠٠٤

٧٥

ق�ضية كالوت رقم ٥٤٤

حمكمة مقاطعة كونكة،
 ٣١كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٣٩

ق�ضية كالوت رقم 1040

حمكمة مقاطعة فالن�سيا،
� ٣١آذار/مار�س ٢٠٠٥

٢٦
٧٥

ق�ضية كالوت رقم ٧٣٠

البلد/املحكمة

					

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

457

املادة

مالحظات

حمكمة مقاطعة فالن�سيا،
� ٢٦أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٥

٣٠
٦٠
٧٤

ق�ضية كالوت رقم ٧٣٢

حمكمة مقاطعة كا�ستيليون،
� ٢١آذار/مار�س ٢٠٠٦

٢٦

ق�ضية كالوت رقم ٧٣٤

حمكمة مقاطعة خريونا،
 ٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٧٩٨

حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا،
� ٨شباط/فرباير ٢٠٠٧

٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٧٩٩

حمكمة مقاطعة مدريد،
� ٢٠شباط/فرباير ٢٠٠٧

٨
٤٥

ق�ضية كالوت رقم ٨٥٠

حمكمة مقاطعة فالن�سيا،
� ١٣آذار/مار�س ٢٠٠٧

٦

ق�ضية كالوت رقم 1552

حمكمة مقاطعة مدريد،
� ٢٢آذار/مار�س ٢٠٠٧

٣٥

ق�ضية كالوت رقم 1389

حمكمة مقاطعة مدريد،
 ١٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٧

٤٨

ق�ضية كالوت رقم 1388

حمكمة مقاطعة بونتيفيدرا،
 ١٩كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٧
٣٨
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٨٤٩

حمكمة مقاطعة نافارا،
 ٢٧كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٧
٨
٢٦
٤٩

ق�ضية كالوت رقم ١٠٣٩

حمكمة مقاطعة فالن�سيا،
 ٨ني�سان�/أبريل ٢٠٠٨

٣٩
٥٣
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ١٠٣٨

حمكمة مقاطعة فالن�سيا،
� ١٢أيار/مايو ٢٠٠٨

٥٣

ق�ضية كالوت رقم 1387

حمكمة مقاطعة بر�شلونة،
� ٢٤آذار/مار�س ٢٠٠٩

٣٤
٣٦
٣٧

ق�ضية كالوت رقم ١٠٣٧

حمكمة مقاطعة �أليكانتي،
 ٢٤ني�سان�/أبريل ٢٠٠٩

٧٨

ق�ضية كالوت رقم 1385

حمكمة مقاطعة كا�سريي�س،
 ١٤متوز/يوليه ٢٠١٠

٨
١٤

حمكمة مقاطعة ُمر�سية،
 ١٥متوز/يوليه ٢٠١٠

١٨

البلد/املحكمة

ق�ضية كالوت رقم 1033

املحاكم االبتدائية
املحكمة االبتدائية وحمكمة التحقيق يف توديال

(Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
،)Tudela

٥٣

ق�ضية كالوت رقم 1041

� ٢٩آذار/مار�س ٢٠٠٥

املحكمة االبتدائية يف بر�شلونة،
� ٢٢أيار/مايو ٢٠٠٦

٤٩
٧٣
٧٤

ق�ضية كالوت رقم ٧٩٦
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البلد/املحكمة
املحكمة االبتدائية وحمكمة التحقيق رقم  5يف ال الغونا

(Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, No. 5
،)de La Laguna

			

املادة

مالحظات

٣٥
٣٩

ق�ضية كالوت رقم 1129

 ٢٣ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٧

�أ�سرتاليا
املحكمة االحتادية
املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا،
 ٢٨ني�سان�/أبريل ١٩٩٥

٤
٨
١١
اجلزء الثاين
١٥
١٨
٢٣
٢٥
٢٦
٣٠
٤٩
٦٤
٧٥
٧٦
٨١

ق�ضية كالوت رقم ٣٠٨

املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا،
 ٢٤ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٨

١
٧
٥٠

ق�ضية كالوت رقم ٩٥٨

املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا،
� ٢٠أيار/مايو ٢٠٠٩

٦
٤٧
٤٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٥٦

املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا،
� ٢٨أيلول�/سبتمرب ٢٠١٠

١

املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا،
 ٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠١٠

١

املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا،
� ١٣آب�/أغ�سط�س ٢٠١٠

٣٩

ق�ضية كالوت رقم 1133

املحكمة االحتادية يف �أ�سرتاليا (املحكمة الكلية)،
 20ني�سان�/أبريل 2011

35
74
77

ق�ضية كالوت رقم 1132

حماكم الواليات
حمكمة اال�ستئناف يف نيو�ساوث ويلز،
� ١٢آذار/مار�س ١٩٩٢

٧

املحكمة العليا يف كوينـزالند،
 ١٧ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

١
٦
٧
٢٥
٥٤
٦١
٧٢
٧٤
٧٥

ق�ضية كالوت رقم ٦٣١

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

املحكمة العليا يف كوينـزالند،
 ١٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠١

٦٤
٧٢
٧٥

املحكمة العليا يف �أ�سرتاليا الغربية،
 ١٧كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣

٣٥
٤٩

املحكمة العليا يف فيكتوريا،
 24ني�سان�/أبريل ٢٠٠٣

1

حمكمة اال�ستئناف يف نيو�ساوث ويلز،
 16كانون الأول/دي�سمرب 2009

8

حمكمة اال�ستئناف يف نيو�ساوث ويلز،
 30كانون الثاين/يناير 2012

35

حمكمة اال�ستئناف يف نيو�ساوث ويلز،
� 24آب�/أغ�سط�س 2012

6

459

مالحظات

ق�ضية كالوت رقم 1136

�إ�ستونيا
حمكمة اال�ستئناف
حمكمة الدائرة يف تالني،
� ٢٠شباط/فرباير ٢٠٠٢

٧٦

�إ�سرائيل
املحكمة العليا
املحكمة العليا،
� ٢٢آب�/أغ�سط�س ١٩٩٣

٤٢
٨٠

املحكمة العليا،
� ١٧آذار/مار�س ٢٠٠٩

٣٨
٣٩
٤٠

�أملانيا
حمكمة العدل االحتادية العليا
املحكمة االحتادية،
� ١٥شباط/فرباير ١٩٩٥

٤
٢٦
٤٩
٥٣
٧٢
٨٠

ق�ضية كالوت رقم ١٢٤

املحكمة االحتادية،
 ٣ني�سان�/أبريل ١٩٩٦

١
٧
٢٥
٣٤
٤٦
٤٩
٥٨
٦٩
٧٢

ق�ضية كالوت رقم ١٧١
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املادة

مالحظات

املحكمة االحتادية،
 ٤كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦

١
٦
٣٥
٣٨
٣٩
٦٤
٨١

ق�ضية كالوت رقم ٢٢٩

املحكمة االحتادية،
 ١١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦

١
٨
٣١
٤٥

ق�ضية كالوت رقم ٢٦٨

املحكمة االحتادية،
� ٨آذار/مار�س ١٩٩٥

٥٣
٦٠

ق�ضية كالوت رقم ١٢٣

املحكمة االحتادية،
� ٥شباط/فرباير ١٩٩٧

٦١

املحكمة االحتادية،
 ٢٥حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
٢٦
٣٨
٣٩
٤٨
٥١
٦١
٧٤
٧٧
٨١
٨٢

ق�ضية كالوت رقم ٢٣٥

املحكمة االحتادية،VIII ZR 134/96 ،
 ٢٣متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٦
١٤
٤٥
٥٣
٥٤

ق�ضية كالوت رقم ٢٣٦

املحكمة االحتادية،
 ٢٣متوز/يوليه ١٩٩٧

٦

ق�ضية كالوت رقم ٢٣١

املحكمة االحتادية،
� ١٢شباط/فرباير ١٩٩٨

١
٤

ق�ضية كالوت رقم ٢٦٩

املحكمة االحتادية،
 ٢٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١
٦
٨
٣٨
٣٩
٤٠
٤٤
٨٠

ق�ضية كالوت رقم ٢٧٠

املحكمة االحتادية،
� ٢٤آذار/مار�س ١٩٩٩

١
٧
٣٥
٧٧
٧٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٧١

املحكمة االحتادية،
 ٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩

١
٣٨
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٣١٩

البلد/املحكمة

					
البلد/املحكمة
املحكمة االحتادية،
 ٣١ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠١

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	
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املادة

مالحظات

١
٢
٧
٨
اجلزء الثاين

ق�ضية كالوت رقم ٤٤٥

املحكمة االحتادية،
 ٩كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٤
٧
١٩
٧٤
٧٩

املحكمة االحتادية،
 ٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٢

٢

املحكمة االحتادية،
� ٢٥شباط/فرباير ٢٠٠٤

٥٧

املحكمة االحتادية،
 ٣٠حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٧
٣٨
٣٩
٤٠

ق�ضية كالوت رقم ٧٧٣

املحكمة االحتادية،
� ٢آذار/مار�س ٢٠٠٥

٧
٣٥
٣٦
٤٩
٥٠
٥١
٦٧

ق�ضية كالوت رقم ٧٧٤

املحكمة االحتادية،
 ١١كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٤١
٤٣
٤٤

ق�ضية كالوت رقم ٨٨٢

املحكمة االحتادية،
 ٢٧ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٤
٨
٥٣
٦١
٧١

ق�ضية كالوت رقم 1234

املحكمة االحتادية،
� ١١أيار/مايو ٢٠١٠

١
٦

املحكمة االحتادية،
 ٢٣حزيران/يونيه ٢٠١٠

٤
٣١
٥٧

املحكمة االحتادية،
� ٢6أيلول�/سبتمرب ٢٠١2

7
35
40
77
80

املحكمة االحتادية،
 7ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠١2

31

املحكمة االحتادية،
 16متوز/يوليه ٢٠١3

74

املحكمة االحتادية،
 23ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠١3

4
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البلد/املحكمة

املادة

املحكمة االحتادية،
 7كانون الثاين/يناير 2014

21

املحكمة االحتادية،
� 14أيار/مايو 2014

4

املحكمة االحتادية،
� 28أيار/مايو 2014

1
8

املحكمة االحتادية،
� 24أيلول�/سبتمرب 2014

3
4
7
25
45
49

املحكمة االحتادية،
 21كانون الثاين/يناير 2015

4
7
58

املحكمة االحتادية،
� 25آذار/مار�س 2015

4

			
مالحظات

حماكم اال�ستئناف الإقليمية
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
� ٢٣شباط/فرباير ١٩٩٠

١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين،
 ١٣حزيران/يونيه ١٩٩١

١
٥٨
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ١

١
اجلزء الثاين
١٥
٥٣
اجلزء الثالث،
الف�صل اخلام�س ،الفرع الثاين
٧٤
٧٦
٧٧

ق�ضية كالوت رقم ٣١٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين،
� ١٧أيلول�/سبتمرب ١٩٩١

١
٣
٢٥
٣٠
٤٦
٤٨
٤٩
٨١
٨٢
١٠٠

ق�ضية كالوت رقم ٢

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
� ٢٧أيلول�/سبتمرب ١٩٩١

١
٨٢

ق�ضية كالوت رقم ٣١٦

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 ٢٧ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩١

١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي،
� ٢أيلول�/سبتمرب ١٩٩١

					
البلد/املحكمة
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
 ١٦كانون الثاين/يناير ١٩٩٢
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام،
� ٢٢أيلول�/سبتمرب ١٩٩٢

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	
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املادة

مالحظات

٤
٣٠

ق�ضية كالوت رقم ٢٢٦

١
اجلزء الثاين
١٨
١٩
٦١
٦٤
٧١
اجلزء الثالث،
الف�صل اخلام�س ،الفرع الثاين
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٢٢٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 ٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٢

١٠٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 ١٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٢

١٠٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي،
 ٢٠ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢

١
٦
٨
٣١
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٦٦
٦٧

ق�ضية كالوت رقم ٣١٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
 ٨كانون الثاين/يناير ١٩٩٣

١
٦
٣٨
٣٩
٥٠
٥١

ق�ضية كالوت رقم ٤٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني،
 ١٣كانون الثاين/يناير ١٩٩٣

١
٦
٩
اجلزء الثاين
١٨
٣٨
٣٩
٤٤

ق�ضية كالوت رقم ٢٩٢

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي،
� ١١شباط/فرباير ١٩٩٣

١٠٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
� ١٢آذار/مار�س ١٩٩٣

١
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٣١٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
 ٢متوز/يوليه ١٩٩٣

١
٥
٦
٧
٥٧
اجلزء الثالث،
الف�صل اخلام�س ،الفرع الثاين
٧٤
٩٥

ق�ضية كالوت رقم ٤٩
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املادة

مالحظات

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
� ١٧أيلول�/سبتمرب ١٩٩٣

١
٤
٦
٧
٥٣
٥٤
٥٩
٦١
٦٣
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٢٨١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
 ١٨ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣

٨٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
 ١٤كانون الثاين/يناير ١٩٩٤

٢٥
٦٤
٧١
٧٢
اجلزء الثالث،
الف�صل اخلام�س ،الفرع الثاين
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ١٣٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين،
 ١٨كانون الثاين/يناير ١٩٩٤

٢٥
٣٥
٤٦
٤٩
٥٨
٥٩
٦٠
٧٨
٨١

ق�ضية كالوت رقم ٧٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف برلني،
 ٢٤كانون الثاين/يناير ١٩٩٤

١
٤
٧
٥٤
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٨٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
� ١٠شباط/فرباير ]6 U 32/93[ ١٩٩٤

١
٣٨
٣٩
٧٨
٨١

ق�ضية كالوت رقم ٨١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
� ١٠شباط/فرباير ]6 u 119/93[ ١٩٩٤

٢٥
٤٠
٤٥
٤٦
٥١
٧٤
٧٨
٨٢
٨٣

ق�ضية كالوت رقم ٨٢

البلد/املحكمة

					
البلد/املحكمة
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
� ٢٢شباط/فرباير ١٩٩٤

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
� ٢آذار/مار�س ١٩٩٤

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين،
� ٤آذار/مار�س ١٩٩٤
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين،
 ٢٠ني�سان�/أبريل ١٩٩٤

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ،
 ١٤كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٤
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام،
 ٢٧كانون الثاين/يناير ١٩٩٥
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ،
� ١شباط/فرباير ١٩٩٥

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام،
� ٨شباط/فرباير ١٩٩٥

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،

� ٨شباط/فرباير ]7 U 1720/94[ ١٩٩٥
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املادة

مالحظات

١
٦
١١
اجلزء الثاين
١٨
٢٩
٣٨
٣٩
٤٧
٢٦
٤٥
٤٩
٥٠
٦٤
٧٨
٨١
اجلزء الثاين
١٤
١٨
٩٢
١
٤
٧
٢٦
٣٥
٧٨
٥٣
٦١
٦٩
٥٧

ق�ضية كالوت رقم ١٢٠

اجلزء الثاين
٤٨
٤٩
٨١
٨٤
٤
٨
اجلزء الثاين
٢٤
٢٧
٥٣
٧٤
٧٨
١
اجلزء الثاين
١٨
١٩
٤٩
٥٣
٦١
٦٢
٦٥
٧٧
٨٠
٨٤

ق�ضية كالوت رقم ٨٣

ق�ضية كالوت رقم ١٢١

ق�ضية كالوت رقم ٨٤

ق�ضية كالوت رقم ١٦٥

ق�ضية كالوت رقم ١٣٢

ق�ضية كالوت رقم ١٣٣
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املادة

مالحظات

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
� ٨شباط/فرباير ١٩٩٥

٣
٦
٣٨
٣٩
٤٤
٧٧

ق�ضية كالوت رقم ١٦٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
� ٨آذار/مار�س ١٩٩٥

٥٣
٩٢

ق�ضية كالوت رقم ١٣٤

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين،
� ٣١آذار/مار�س ١٩٩٥

١٤
١٨
١٩
٥٩
٦٢

ق�ضية كالوت رقم ١٣٥

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين،
� ٢٣أيار/مايو ١٩٩٥

١٤
١٥
١٨
١٩
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٩١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي،
� ٢٤أيار/مايو ١٩٩٥

٦
٧
٢٥
٤٧
٤٩
٧٨
٨١
٨٤

ق�ضية كالوت رقم ١٣٦

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام،
 ٩حزيران/يونيه ١٩٩٥

٤
٦
٧
٤٥
٤٦
٤٨
٥٣
٧٣

ق�ضية كالوت رقم ١٢٥

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
 ٢٨حزيران/يونيه ١٩٩٥

٥٧

البلد/املحكمة

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين،
 ٥متوز/يوليه ١٩٩٥

١
٩
اجلزء الثاين

ق�ضية كالوت رقم ٢٧٦

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك،
 ٢٧متوز/يوليه ١٩٩٥

١
اجلزء الثاين
٥٣
٥٨
٧٤
٧٨
٩٢

ق�ضية كالوت رقم ٢٢٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت،
� ٢١آب�/أغ�سط�س ١٩٩٥

٤
٧
٣٩
٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٢٨٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف نورنبريغ،
� ٢٠أيلول�/سبتمرب ١٩٩٥

٦٤
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املادة

مالحظات

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
� ٢٢أيلول�/سبتمرب ١٩٩٥

٥٧

ق�ضية كالوت رقم ٢٨٦

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين،
� ١٥آذار/مار�س ١٩٩٦

٦
١٤
٥٣

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
� ٢١أيار/مايو ١٩٩٦

١
٧
٣٥
٤٠
٤٥
٧٤

البلد/املحكمة

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
 ١١متوز/يوليه ١٩٩٦

ق�ضية كالوت رقم ١٦٨

ق�ضية كالوت رقم ١٦٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
� ١٣أيلول�/سبتمرب ١٩٩٦

١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 ٨كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

١
٦
٣١
٦١
٧١
٧٤
٧٧
٨٠

ق�ضية كالوت رقم ٣١١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
 ٣١كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

١
٨
١٤
٢٥
٣٥
٣٩
٤٦
٤٨
٤٩
٥٠
٥٣
٧٤
٧٨
٨٠

ق�ضية كالوت رقم ٢٨٢

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ،
� ٢٨شباط/فرباير ١٩٩٧

٧
٢٥
٤٧
٤٩
٧٥
٧٧
٧٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٧٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
 ٢٤ني�سان�/أبريل ١٩٩٧

١
٤
٧
٢٥
٤٧
٤٩
٥١
٥٣
٥٩
٧١
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٢٧٥
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البلد/املحكمة
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي،
 ٢٥حزيران/يونيه ١٩٩٧

			

املادة

مالحظات

١
٤
٦
٧
اجلزء الثاين
٣٨
٣٩
٤٠
٤٤
٨٠

ق�ضية كالوت رقم ٢٣٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ،
 ٤متوز/يوليه ١٩٩٧

١٤
٤٧
٧٦
٧٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
 ٩متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٤
٦
٨
٣٩
٤٤
٥٠
٥٣
٥٧
٥٩
٦٢
اجلزء الثالث،
الف�صل اخلام�س ،الفرع الثاين
٧٤
٨٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 ٩متوز/يوليه ١٩٩٧

١
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٥٩
٦١
٦٢
٦٦
٦٧
٦٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٨٣

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
 ٩متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٣
٦
٥٧

ق�ضية كالوت رقم ٢٨٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
� ٢١آب�/أغ�سط�س ١٩٩٧

١
٣٨
٣٩
٥٧
٧٧
٨١

ق�ضية كالوت رقم ٢٨٤

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام،
 ٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧

١
٥٠
٥٣
٨١

ق�ضية كالوت رقم ٢٩٥

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
 ٢١كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٥٣
٥٨

ق�ضية كالوت رقم ٢٩٧
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املادة

مالحظات

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
 ٢٨كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
٥٣
٦١
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤
٨١

ق�ضية كالوت رقم ٢٨٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
� ١١آذار/مار�س ١٩٩٨

١
٤
٧
اجلزء الثاين
١٨
١٩
٣٨
٣٩
٤٠
٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٢٣٢

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني،
� ٣١آذار/مار�س ١٩٩٨

١
اجلزء الثاين
٣٥
٧٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٧٢

١
٣٨
٣٩
٤٤
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤
٩٥

ق�ضية كالوت رقم ٢٨٠

١
٣٨
٣٩
٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٢٩٠

١
٤
٦
٣١
٣٣
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٥٣
٦٦
٦٨
٦٩
٧١

ق�ضية كالوت رقم ٣٣٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن،
 ٩متوز/يوليه ١٩٩٨

٩
اجلزء الثاين
١٨

ق�ضية كالوت رقم ٣٤٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف بامبريغ،
� ١٩آب�/أغ�سط�س ١٩٩٨

١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
� ١١أيلول�/سبتمرب ١٩٩٨

١
٣٨
٣٩
٤٠
٤٤

البلد/املحكمة

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف يينا،
� ٢٦أيار/مايو ١٩٩٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني،
 ٣حزيران/يونيه ١٩٩٨
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام،
 ٢٣حزيران/يونيه ١٩٩٨

ق�ضية كالوت رقم ٢٨٥
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املادة

مالحظات

١
٣٠
٣١
٥٣
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٦٦
٦٩

ق�ضية كالوت رقم ٣٤٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ،
 ٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٨

٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٢٧٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
 ٢١ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٨

١
٤
٦
٧
٥٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٩٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي،
 ١١ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١
٥٧

ق�ضية كالوت رقم ٢٧٤

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف بامبريغ،
 ١٣كانون الثاين/يناير ١٩٩٩

١
٢٦
٧٤
٧٥

ق�ضية كالوت رقم ٢٩٤

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ناومبورغ،
 ٢٧ني�سان�/أبريل ١٩٩٩

١
اجلزء الثاين
١٩
٢٧
٣٣
٤٧
٧٥
٩٢

ق�ضية كالوت رقم ٣٦٢

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براون�شفايغ،
 ٢٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٩

اجلزء الثاين
٥٧
٥٨
٦١
٦٤
٧٧
٨٥
٨٨

ق�ضية كالوت رقم ٣٦١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
 ١٨ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩

١
٣٨
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٣٥٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ،
 ٢٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩

١
٧
٤٥
٤٩
٦١
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤
٧٦
٨١
٨٨

ق�ضية كالوت رقم ٣٤٨

البلد/املحكمة
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ،
� ٢٢أيلول�/سبتمرب ١٩٩٨
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املادة

مالحظات

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
 ٣كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩

١
٣
١٥
٣١

ق�ضية كالوت رقم ٤٣٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن،
 ٢٧كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩

١
٦
٨
٥٣
٥٤
٧١
٧٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية الهانزية يف هامبورغ،
 ٢٦كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

١
٥٣

البلد/املحكمة

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت،
� ٢٨شباط/فرباير ٢٠٠٠

١
٣
اجلزء الثاين
١٤
٥٧
٧٨
ق�ضية كالوت رقم ٤٢٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين،
� ٣٠آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٠

١
٦
٨
١٤
١٨
٥٤

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 ١٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ،
 ٥كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

١

ق�ضية كالوت رقم ٤٣١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني،
� ١٤شباط/فرباير ٢٠٠١

٣

ق�ضية كالوت رقم 446

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت،
� ٢٨شباط/فرباير ٢٠٠١

١٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت،
� ١٢آذار/مار�س ٢٠٠١

٨٣

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
� ٢٨أيار/مايو ٢٠٠١

٤
٥٣

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 ١٦متوز/يوليه ٢٠٠١

٨
٣١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك،
 ١٠ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠١

٦
٥٣
٥٥

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام،
 ١٢ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١

٢
٧
٨
١١
٥٤
٥٩

ق�ضية كالوت رقم ٦٠٧
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البلد/املحكمة

املادة

املحكمة املحلية يف �شتوتغارت،
 ٤حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٥٣

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني،
 ٢٦متوز/يوليه ٢٠٠٢

٤
٦

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شلي�سفيك،
� ٢٢آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٢

٣٨
٣٩
٤٠
٦٦
٦٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك،
� ٢٥أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٢

٤٠
٥٢

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
 ٤ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٢

٣١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 ١٤ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٢

٢٥

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شلي�سفيك،
� ٢٢آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٢

٣٨
٤٠
٦٦
٦٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شلي�سفيك-هول�شتاين،
 ٢٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٢

١
٢
٨
٦٧
٦٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
 ١٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٣٤
٣٩
٤٤

			
مالحظات

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي،
 ١٩كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٢٦
٣١
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٤٦
٤٩
٨٢
٨٤
٨٦

ق�ضية كالوت رقم ٥٩٤

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي،
� ٦آذار/مار�س ٢٠٠٣

٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٥٩٣

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
 ٢٥متوز/يوليه ٢٠٠٣

٤
٧
٨
١٩
٥٣

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك،
� ١٥أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٣

٥٣
٦٢
٧٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف رو�ستوك،
 ٢٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٣

١١
٥٣
٦٢
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املادة

مالحظات

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي،
 ١٠كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٤
٢٩
٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٦٣٥

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
 ٢٣كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٨
٣٩
٤٠
٥٣

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت،
 ٢٩كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٦٧

ق�ضية كالوت رقم ٨٢٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
 ٣٠كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٨

ق�ضية كالوت رقم ٥٩٢

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ت�سفايربوكني،
� ٢شباط/فرباير ٢٠٠٤

٣٩
٤٠
٤٤
٧٤
٧٩

ق�ضية كالوت رقم ٥٩٦

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي،
� ١٠آذار/مار�س ٢٠٠٤

٣٩
٤٠
٤٤
٤٩

ق�ضية كالوت رقم ٥٩٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
 ٢١ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤الق�ضية رقم ٢/٢٢٢

٣٥
٤٩
٥٣
٦٢
٧٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
 ٢١ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤الق�ضية رقم ٣/٣٠

٥٣
٦٢
٧٨

البلد/املحكمة

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،

 ٢١ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤الق�ضية رقم U 88/03

٤
٨
٩٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
� ٢٨أيار/مايو ٢٠٠٤

٤
٢٩
٣٨
٣٩
٥٣
٥٨
٦٠
٧٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام،
 ١٥متوز/يوليه ٢٠٠٤

٤٣

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي،
 ٢٠متوز/يوليه ٢٠٠٤
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
 ٢٢متوز/يوليه ٢٠٠٤
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
� ١٥أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٤

ق�ضية كالوت رقم ٥٩١

ق�ضية كالوت رقم ٨٢١
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املادة

مالحظات

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
� ١٥أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٤

٧
٢٥
٢٦
٤٩
٥٥
٧٦

ق�ضية كالوت رقم ٥٩٥

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت،
 ٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٤

٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت،
 ٢٠كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٤
٣٩
٥٣
٧٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام،
 ٦كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٥٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 ٢١كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٧
٥٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي،
� ٨شباط/فرباير ٢٠٠٦

٧
٣٥
٣٩
٤٥
٥٠
٥٣
٦٠
٦١

ق�ضية كالوت رقم ٧٢١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
� ١٣شباط/فرباير ٢٠٠٦

٤
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٨٢٣

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 ٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٦

٦
٥٨
٥٩
٦٢
٧٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت،
� ١٥أيار/مايو ٢٠٠٦

٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
� ٢٤أيار/مايو ٢٠٠٦

٦
١٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت،
 ٢٩حزيران/يونيه ٢٠٠٦

١٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
� ١٤آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٦

39
45
50
53

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
� ٣١آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٦

٣٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
 ١٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٦

٢٧
٣٩
٤٥
٥٣
٧٧
٧٨

البلد/املحكمة

ق�ضية كالوت رقم ٨٢٤

ق�ضية كالوت رقم ٨٢٥

ق�ضية كالوت رقم ٧٢٣

					

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	
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املادة

مالحظات

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
 ١٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٦

٥٨
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٧٧
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٨٢٦

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن،
 ١٠ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٢٤
٥٣

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
 ١٧ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٢٧
٣٥
٣٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
 ١٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٤٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
 ١٤كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٣٥
٣٦
٣٩
٤٥
٥٠
٦٦

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 ١٢كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٣٥
٣٨
٣٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني،
 ١٧كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٣٥
٣٩
٤٤

ق�ضية كالوت رقم 1236

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن،
� ٢١آذار/مار�س ٢٠٠٧

٤١
٤٣
٧٤
٧٧
٧٩

ق�ضية كالوت رقم 1235

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن،
 11حزيران/يونيه ٢٠٠٧

3

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 ٢متوز/يوليه ٢٠٠٧

٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف دو�سلدورف،
 ٢٤متوز/يوليه ٢٠٠٧

٥٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن،
 ٨ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٣٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
 ٢١ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٣٥
٣٩
٤٧
٥١
٥٣

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف منطقة �أولدينبورغ،
 ٢٠كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٣
٤
٦

البلد/املحكمة

ق�ضية كالوت رقم ٧٢٤
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البلد/املحكمة

املادة

			
مالحظات

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 ١٤كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨

٥٣
٦٢

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هامبورغ،
 ٢٥كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨

٤
٨
٣٨
٣٩
٤٩
٥١
٥٩
٧٨
٨٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي،
� ١٤شباط/فرباير ٢٠٠٨

٦٣
٦٤
٨٢

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
� ٥آذار/مار�س ٢٠٠٨

٤
٤٥
٧٤

ق�ضية كالوت رقم 1233

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شتوتغارت،
� ٣١آذار/مار�س ٢٠٠٨

٢
٦
٧
٨
٤٠
٧٤
٨١

ق�ضية كالوت رقم 1232

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
� ١٩أيار/مايو ٢٠٠٨

٤
٣٩
٥٣
٧١

ق�ضية كالوت رقم 1231

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كالرزروهي،
 ١٢حزيران/يونيه ٢٠٠٨

٣

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �شلي�سفيك،
 ٢٤ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٨

١
٤
٥٣

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ،
 ١٨ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٧
٢٥
٥٣
٦٠
٦٣
٦٤
٧٣
٧٤
٧٨
٨١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ميونيخ،
 ١٤كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٢
٧
٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فرانكفورت �آم ماين،
� 24آذار/مار�س ٢٠٠٩

21

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام،
 ٢ني�سان�/أبريل ٢٠٠٩

١
٢
٧
١٠
٣٩

ق�ضية كالوت رقم 1399

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �سيلي� ،أملانيا،
 ٢٤متوز/يوليه ٢٠٠٩

٧
٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
� 1آذار/مار�س ٢٠1٠

14

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �ساربروكني،
� ١٢أيار/مايو ٢٠١٠

٥٣
٥٧
٧٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف در�سدن،
 30ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠

21

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف هام،
� 12أيلول�/سبتمرب ٢٠١1

2

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 21ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠١2

1

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف ناومبورغ،
� 13شباط/فرباير ٢٠١3

8
اجلزء الثاين

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كولونيا،
 24ني�سان�/أبريل ٢٠١3

71

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف كوبلينت�س،
 3حزيران/يونيه ٢٠١3

46

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف براندينبورغ،
 3متوز/يوليه ٢٠١4

14
38
39

477

مالحظات

حماكم املناطق
حمكمة منطقة �آخني،
 ٣ني�سان�/أبريل ١٩٨٩

١
٣٨
٣٩
٥٣
٥٩

ق�ضية كالوت رقم ٤٦

املحكمة الأوىل يف منطقة ميونيخ،
 ٣متوز/يوليه ١٩٨٩

١
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٣

حمكمة منطقة �شتوتغارت،
� ٣١آب�/أغ�سط�س ١٩٨٩

٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٤

حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين،
� ٢أيار/مايو ١٩٩٠

١
٥٣

حمكمة منطقة هيلدي�سهامي،
 ٢٠متوز/يوليه ١٩٩٠

١
٥٣

حمكمة منطقة �شتوتغارت،
� ٣١آب�/أغ�سط�س ١٩٩٠

١
٣٨
٣٩
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٤
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املادة

مالحظات

حمكمة منطقة هامبورغ،
� ٢٦أيلول�/سبتمرب ١٩٩٠

١
٤
٨
٩
اجلزء الثاين
١٤
٢٣
٢٩
٥٣
٥٤
٥٨
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٥

حمكمة منطقة بييلفلد،
 ١٨كانون الثاين/يناير ١٩٩١

٩
اجلزء الثاين
١٤
٢٣
٢٩
٣٩
٥٣
٦٣
٧٨

البلد/املحكمة

حمكمة منطقة �شتوتغارت،
� ١٣آب�/أغ�سط�س ١٩٩١

٧
٢٧

حمكمة منطقة بادن-بادن،
� ١٤آب�/أغ�سط�س ١٩٩١

١
١٩
٣٥
٣٩
٥١
٦١
٧٤

ق�ضية كالوت رقم ٥٠

حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين،
� ١٦أيلول�/سبتمرب ١٩٩١

١
٢٦
٤٩
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٦

حمكمة منطقة بادن-بادن،
 ١٣كانون الثاين/يناير ١٩٩٢

٥٣
٦٧

حمكمة منطقة �ساربروكني،
� ٢٣آذار/مار�س ١٩٩٢

٥٣

حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ،
� ٢٢أيار/مايو ١٩٩٢

٣٨
٣٩
٥٩

حمكمة منطقة هايدلبريغ،
 ٣متوز/يوليه ١٩٩٢

١
٥٣
٧٨

حمكمة منطقة دو�سلدورف،
 ٩متوز/يوليه ١٩٩٢

٥٣
٨٠

حمكمة منطقة برلني،
� ١٦أيلول�/سبتمرب ١٩٩٢

٣٩

حمكمة منطقة برلني،
� ٣٠أيلول�/سبتمرب ١٩٩٢

٧٢
٧٥

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

حمكمة منطقة برلني،
 ٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٢

٥٩
٧٤
٧٧

حمكمة منطقة كريفلد،
 ٢٤ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢

١٥
٨١

حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين،
 ٩كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٢

٣٩

حمكمة منطقة فريدين،
� ٨شباط/فرباير ١٩٩٣

٧٨

حمكمة منطقة الند�شوت،
 ٥ني�سان�/أبريل ١٩٩٣

٣٩

حمكمة منطقة كريفلد،
 ٢٨ني�سان�/أبريل ١٩٩٣

٧٢

حمكمة منطقة �آخني،
� ١٤أيار/مايو ١٩٩٣

٤
٣١
٦٠
٦١
٦٣
٧٤
٧٩

حمكمة منطقة �آخني،
 ٢٨متوز/يوليه ١٩٩٣

٣٩
٥٣

حمكمة منطقة برلني،
� ٣٠أيلول�/سبتمرب ١٩٩٣

٣٩

حمكمة منطقة هامبورغ،
 ٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣

٦٢

حمكمة منطقة كولونيا،
 ١١ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣

٣٨
٣٩

حمكمة منطقة هانوفر،
 ١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٣

٣٩
٥٣
٥٩
٦٢

حمكمة منطقة ميمينغني،
 ١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٣

٣
١١

حمكمة منطقة دو�سلدورف،
 ٢٣حزيران/يونيه ١٩٩٤

٣٨
٣٩

حمكمة منطقة غي�سني،
 ٥متوز/يوليه ١٩٩٤

٦
٣٩
٧٨

حمكمة منطقة فرانكفورت،
 ٦متوز/يوليه ١٩٩٤

١
٤
٧
٩

حمكمة منطقة �آوغ�سبورغ،
 ١٢متوز/يوليه ١٩٩٤

٥٣

479

مالحظات

ق�ضية كالوت رقم ٤٧
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البلد/املحكمة

املادة

حمكمة منطقة فرانكفورت،
 ١٣متوز/يوليه ١٩٩٤

٥٣

حمكمة منطقة كا�سيل،
 ١٤متوز/يوليه ١٩٩٤

٥٣
٧٨

حمكمة منطقة فلين�سبورغ،
 ٢٦متوز/يوليه ١٩٩٤

٥٧

حمكمة منطقة دو�سلدورف،
� ٢٥آب�/أغ�سط�س ١٩٩٤

١
٤
٣٥
٥٣
٧٧
٧٨

حمكمة منطقة برلني،
� ١٥أيلول�/سبتمرب ١٩٩٤

٣٥
٧١
٧٧

حمكمة منطقة �أولدينبورغ،
 ٩ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤

٢
٣
٤٦
٥٣
٧٨

املحكمة الأوىل يف منطقة ميونيخ،
� ٨شباط/فرباير ١٩٩٥

١
١٤
٣٩

حمكمة منطقة �أولدينبورغ،
� ١٥شباط/فرباير ١٩٩٥

٧٨

حمكمة منطقة ميونيخ،
� ٢٠آذار/مار�س ١٩٩٥

٤
٧
٣٩
٥٣
٦١
٧٨
٨١

حمكمة منطقة الند�شوت،
 ٥ني�سان�/أبريل ١٩٩٥

٦
٢٥
٣٨
٣٩
٤٠
٤٦
٤٩
٦١
٧٨
٨١
٨٤

حمكمة منطقة ميونيخ،
� ٢٩أيار/مايو ١٩٩٥

١
٦
اجلزء الثاين

حمكمة منطقة كا�سيل،
 ٢٢حزيران/يونيه ١٩٩٥

١
٥٣
٧٨
٧٩

			
مالحظات

ق�ضية كالوت رقم ١٣١

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

حمكمة منطقة كوبلينت�س،
 ٧متوز/يوليه ١٩٩٥

٥٣

حمكمة منطقة �آخني،
 ٢٠متوز/يوليه ١٩٩٥

٧
٧٤
٧٨

حمكمة منطقة �إيلفانغني،
� ٢١آب�/أغ�سط�س ١٩٩٥

١
٣٥
٣٨
٣٩
٤٧
٥٣
٧٣
٧٩
٨٢

حمكمة منطقة كا�سيل،
� ٢١أيلول�/سبتمرب ١٩٩٥

٥٤
٦٣
٦٤

حمكمة منطقة دو�سلدورف،
 ١١ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٥

٢
٤
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٨١
٨٢
٨٣

حمكمة منطقة ترير،
 ١٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٥

٦
٢٥
٣٥
٣٨
٤٠
٤٦
٤٩
٥٣
٦٢
٦٨
٧٣
٩١

حمكمة منطقة هامبورغ،
 ٢٣ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٥

١

حمكمة منطقة كولونيا،
 ١٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

١
٢

حمكمة منطقة �سيغني،
 ٥كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥

١
٥٧

حمكمة منطقة ماربورغ،
 ١٢كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٣٩
٥٩

حمكمة منطقة كريفلد،
 ١٩كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٥٧

حمكمة منطقة بوخوم،
 ٢٤كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٣٩

حمكمة منطقة ميونيخ،
 ٢٥كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٤
٥٩

481

مالحظات

ق�ضية كالوت رقم ١٧٠

ق�ضية كالوت رقم ٤١١

		
482

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة

مالحظات

حمكمة منطقة كا�سيل،
� ١٥شباط/فرباير ١٩٩٦

١
٦
٨
١٨
٢٧
٣٩
٥٣
٥٩
٧٤

ق�ضية كالوت رقم ٤٠٩

حمكمة منطقة �أولدينبورغ،
� ٢٨شباط/فرباير ١٩٩٦

اجلزء الثاين
١٤
١٥
١٦
١٧
٥٣

حمكمة منطقة دو�سلدورف،
� ٥آذار/مار�س ١٩٩٦

٥٠

حمكمة منطقة باد كرويت�سناخ،
� ١٢آذار/مار�س ١٩٩٦

١

حمكمة منطقة �ساربروكني،
� ٢٦آذار/مار�س ١٩٩٦

١
٣
٧
٣٨
٣٩

حمكمة منطقة �أولدينبورغ،
� ٢٧آذار/مار�س ١٩٩٦

١
٣٣
٥٣

حمكمة منطقة دوي�سبورغ،
 ١٧ني�سان�/أبريل ١٩٩٦

١
٤
٧
اجلزء الثاين
٣٨
٣٩
٥٣
٥٤

البلد/املحكمة

حمكمة منطقة �آخني،
 ١٩ني�سان�/أبريل ١٩٩٦

١
٣٥
٦٥

حمكمة منطقة هامبورغ،
 ١٧حزيران/يونيه ١٩٩٦

١
٥٤

حمكمة منطقة بادربورن،
 ٢٥حزيران/يونيه ١٩٩٦

١
٣٥
٣٨
٣٩
٧٤

حمكمة منطقة بييلفلد،
� ٢آب�/أغ�سط�س ١٩٩٦

٦١
٦٢
٧٤
٧٨

حمكمة منطقة هايدلبريغ،
 ٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٦

١

ق�ضية كالوت رقم ٣٣٧

ق�ضية كالوت رقم ٣٧٦

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

حمكمة منطقة ميونيخ،
 ٩كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦

١
٥٣

حمكمة منطقة فرانكينتال،
 ١٧ني�سان�/أبريل ١٩٩٧

١

حمكمة منطقة ميونيخ،
� ٦أيار/مايو ١٩٩٧

١
٤
٧
٥٣

حمكمة منطقة بادربورن،
 ١٠حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
٦٨
٦٩

حمكمة منطقة هامبورغ،
 ١٩حزيران/يونيه ١٩٩٧

١

حمكمة منطقة ميونيخ،
 ٢٣حزيران/يونيه ١٩٩٧

١

حمكمة منطقة �ساربروكني،
 ١٨متوز/يوليه ١٩٩٧

١

حمكمة منطقة غوتنغني،
 ٣١متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٥٣

حمكمة منطقة هايلربون،
� ١٥أيلول�/سبتمرب ١٩٩٧

١
٤
٨
اجلزء الثاين
٢٤
٤٥
٦١
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤
٨١

حمكمة منطقة هاغن،
 ١٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٧

١
٤
٧
٥٣

حمكمة منطقة �إرفورت،
 ٢٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٧

١

حمكمة منطقة بايروت،
 ١١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١

حمكمة منطقة بوكينبورغ،
� ٣شباط/فرباير ١٩٩٨

١

حمكمة منطقة برلني،
� ٢٤آذار/مار�س ١٩٩٨

١
٣
٤
٧
٥٣
٥٩
٦٢

حمكمة منطقة �آوريت�ش،
� ٨أيار/مايو ١٩٩٨

١
٥٣

483

مالحظات

ق�ضية كالوت رقم ٣٤٥

		
484

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة

مالحظات

حمكمة منطقة �إرفورت،
 ٢٩متوز/يوليه ١٩٩٨

١
٣٩
٥٣
٦٢
٧٤

ق�ضية كالوت رقم ٣٤٤

حمكمة منطقة ريغين�سبورغ،
� ٢٤أيلول�/سبتمرب ١٩٩٨

١
٣٩
٤٨

ق�ضية كالوت رقم ٣٣٩

حمكمة منطقة بييلفلد،
 ٢٤ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

٥٧

ق�ضية كالوت رقم ٣٦٣

حمكمة منطقة ماينت�س،
 ٢٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١
٣
٤٥
٤٦

ق�ضية كالوت رقم ٣٤٦

حمكمة منطقة ت�سفيكاو،
� ١٩آذار/مار�س ١٩٩٩

١
٧
٨
٩
٧٨

حمكمة منطقة برلني،
� ٢٤آذار/مار�س ١٩٩٩

٤

البلد/املحكمة

حمكمة منطقة فلين�سبورغ،
� ٢٤آذار/مار�س ١٩٩٩

٣١
٣٦
٥٠
٥٣
٥٧
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٦٦
٧٤
٧٨

حمكمة منطقة برلني،
� ٢٥أيار/مايو ١٩٩٩

٥٨

حمكمة منطقة كولونيا،
 ٣٠ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩

٣٨
٣٩
٤٥
٧٤

حمكمة منطقة ميونيخ،
 ٦ني�سان�/أبريل ٢٠٠٠

١٨
١٩
٥٩

حمكمة منطقة دارم�شتات،
� ٩أيار/مايو ٢٠٠٠

١٤
٣٥
٣٨
٣٩
٤٠
٥٠
٥٥
٥٧
٧٤
٧٧
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٣٧٧

ق�ضية كالوت رقم ٣٦٤

ق�ضية كالوت رقم ٣٤٣

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

حمكمة منطقة ميمينغني،
� ١٣أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٠

٨
٥٣
٥٧

حمكمة منطقة �شتيندال،
 ١٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٠

١
٦
٧
٥٠
٥١
٥٣
٥٨
٥٩
٧١
٧٨

حمكمة منطقة ميونيخ،
 ١٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

٣
٥٣

حمكمة منطقة ترير،
 ٧كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

١
٥٧

حمكمة منطقة �شتيندال،
 ١٠كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٧٨

حمكمة منطقة فلين�سبورغ،
 ١٩كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

١
٥٣
٥٧
٩٢

حمكمة منطقة هامبورغ،
 ٣١كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٣

حمكمة منطقة دارم�شتات،
� ٢٩أيار/مايو ٢٠٠١

٧١
٧٣

حمكمة منطقة ترير،
 ٢٨حزيران/يونيه ٢٠٠١

٥٣

حمكمة منطقة براون�شفايغ،
 ٣٠متوز/يوليه ٢٠٠١

٧٥

حمكمة منطقة ميونيخ،
� ٣٠آب�/أغ�سط�س ٢٠٠١

٦١

حمكمة منطقة هامبورغ،
 ٢١كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠١

٣
٢١
٥٣
٦٢
٧٥

حمكمة منطقة ميونيخ،
� ٢٠شباط/فرباير ٢٠٠٢

٢
٣٩
٤٠
٥٨
٧٦

حمكمة منطقة ميونيخ،
� ٢٧شباط/فرباير ٢٠٠٢

٣
٣٥
٣٩
٥٣
٦٢

حمكمة منطقة �شتوتغارت،
 ٤حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٣٥

485

مالحظات

ق�ضية كالوت رقم ٤٣٢

		
486

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

البلد/املحكمة

املادة

حمكمة منطقة �ساربروكني،
 ٢متوز/يوليه ٢٠٠٢

٢
٦
٣٨
٣٩
٦٠

حمكمة منطقة فرايبورغ،
� ٢٢آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٢

٤
٣٠
٤١
٧٩

حمكمة منطقة ميونيخ،
� ٣٠آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٢

٥٣

حمكمة منطقة غوتنغني،
� ٢٠أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٢

٥٧
٦١
٦٣

حمكمة منطقة �ساربروكني،
 ٢٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٢

حمكمة منطقة نورنبريغ-فورث،
� ٢٧شباط/فرباير ٢٠٠٣

٥٧
٥٨

حمكمة منطقة غي�سني،
� ١٨آذار/مار�س ٢٠٠٣

٥٣
٦٢
٦٧

حمكمة منطقة برلني،
� ٢١آذار/مار�س ٢٠٠٣

٣٨
٣٩
٥٣
٧٤
٧٨

حمكمة منطقة كولونيا،
� ٢٥آذار/مار�س ٢٠٠٣

٦
٤٦
٥٣
٦٧
٧٨

حمكمة منطقة هامبورغ،
 ١١حزيران/يونيه ٢٠٠٣

١٠
٥٣
٧٨

حمكمة منطقة توبينغني،
 ١٨حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٣٩
٧٨

حمكمة منطقة مون�شينغالدباخ،
 ١٥متوز/يوليه ٢٠٠٣

٤
٧
٧٨

حمكمة منطقة بييلفلد،
� ١٥آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٣

٣٨
٣٩
٥٣
٦٢
٧٨

حمكمة منطقة دو�سلدورف،
� ٢٨آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٣

٥٣
٧٨

حمكمة منطقة هامبورغ،
� ١٠أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٣

٦٢

			
مالحظات

ق�ضية كالوت رقم ٦٣٤

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

حمكمة منطقة بييلفلد،
 ٣١ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٣

٥٣

حمكمة منطقة هامبورغ،
 ٢٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣

٧٥

حمكمة منطقة بييلفلد،
 ١٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٤
٥٣
٦٢
٩٢

حمكمة منطقة ترير،
 ٨كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٤
٨

حمكمة منطقة مانهامي،
� ١٦شباط/فرباير ٢٠٠٤

٧

حمكمة منطقة ميونيخ،
� ٢٤آذار/مار�س ٢٠٠٤

٥٧

حمكمة منطقة �ساربروكني،
 ١حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٢
٦
٩
٣٥
٣٨
٣٩
٥٣
٧٨

حمكمة منطقة كييل،
 ٢٧متوز/يوليه ٢٠٠٤

٢
٦
٩
٣٩
٥٣
٦٢

حمكمة منطقة هامبورغ،
� ٦أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٤

٣٨
٣٩
٥٣
٧٨

حمكمة منطقة �ساربروكني،
 ٢٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٤

٣٩
٦٧

حمكمة منطقة بايروت،
 ١٠كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٣٩
٥٣
٥٩
٦٣
٧٨

حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين،
 ١١ني�سان�/أبريل ٢٠٠٥

٣٨
٣٩
٤٤
٤٥

حمكمة منطقة بامبريغ،
 ١٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٥

٢
١١
١٢
١٨
٧٨

حمكمة منطقة نويرباندينبورغ،
� ٣آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٥

٢
٧
٥٥

487

مالحظات

ق�ضية كالوت رقم ٨١٩

ق�ضية كالوت رقم 590

ق�ضية كالوت رقم ٧٧٥

		
488

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

البلد/املحكمة

املادة

حمكمة منطقة هامبورغ،
 ٢ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٤

حمكمة منطقة هايدلبريغ،
 ٢ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٥٣
٧٨

حمكمة منطقة ميونيخ،
 ٢٩ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٣٥
٣٨
٣٩
٥٣

حمكمة منطقة بامبريغ،
 ٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٦

٥٣

حمكمة منطقة �آ�شافينبورغ،
 ٢٠ني�سان�/أبريل ٢٠٠٦

٣٥
٣٨
٣٩

حمكمة منطقة در�سدن،
 ٢٨ني�سان�/أبريل ٢٠٠٦

٥٣
٧٨

حمكمة منطقة غريا،
 ٢٩حزيران/يونيه ٢٠٠٦

٢
٩
١٨

حمكمة منطقة برلني،
� 13أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٦

39
74
78

حمكمة منطقة كريفلد،
� ٢٠أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٦

٥٧
٥٨

حمكمة منطقة هوف،
� ٢٩أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٦

٥٣
٦٢
٧٨

حمكمة منطقة بامبريغ،
 ٢٣ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٦

٢
٦
٩
٣٩
٥٣
٦٢
٦٧
٧٨

حمكمة منطقة كولونيا،
 ٥كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٣٩
٤٢
٤٣
٥٢
٥٣

حمكمة منطقة كوبورغ،
 ١٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٨
٣٥
٣٩
٥٣
٧٨

حمكمة منطقة بادربورن،
 ١٠حزيران/يونيه ٢٠٠٧

٥٣

			
مالحظات

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

حمكمة منطقة الند�شوت،
 ١٢حزيران/يونيه ٢٠٠٨

٢
٣
٤
٧
٨

حمكمة منطقة بوت�سدام،
 ٧ني�سان�/أبريل ٢٠٠٩

١
٥٣
٧٤

حمكمة منطقة ميونيخ،
� ١٨أيار/مايو ٢٠٠٩

٧
٥٩
٧٨

حمكمة منطقة �شتوتغارت،
 ١٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٩

٨
٣٩

حمكمة منطقة �شتوتغارت،
 ٢٠ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٩

٧٨

حمكمة منطقة �شتوتغارت،
 ٢٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٩

١
٤
٥٣
٧٤

حمكمة منطقة �شتوتغارت،
 ١١ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٩

٥٣

حمكمة منطقة ميونيخ،
� ١5آذار/مار�س ٢٠12

74

حمكمة منطقة دارم�شتات،
� 21آذار/مار�س ٢٠13

67

489

مالحظات

حماكم املناطق (الأدنى)
حمكمة منطقة �أولدينبريغ �إن هول�شتاين،
 ٢٤ني�سان�/أبريل ١٩٩٠

١
٣٣
٤٧
٥٩
٧٨

حمكمة منطقة لودفيغ�سبورغ،
 ٢١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٠

١
٥٣
٥٩

حمكمة منطقة فرانكفورت �آم ماين،
 ٣١كانون الثاين/يناير ١٩٩١

٧١
٧٤

حمكمة منطقة ت�سفايربوكني،
 ١٤ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٢

٢٦
٥٣
٧٨

حمكمة منطقة كلوبينبورغ،
 ١٤ني�سان�/أبريل ١٩٩٣

٢
٥٣

حمكمة منطقة �شارلوتينبورغ،
� ٤أيار/مايو ١٩٩٤

٢٦
٧٩
٨٢
٨٤

ق�ضية كالوت رقم ٧

ق�ضية كالوت رقم ٥١
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البلد/املحكمة
حمكمة منطقة نوردهورن،
 ١٤حزيران/يونيه ١٩٩٤

املادة

			
مالحظات

٤
اجلزء الثاين
٤٨
٦٢
٧٨

حمكمة منطقة ماين،
� ٦أيلول�/سبتمرب ١٩٩٤

١
٥٣

حمكمة منطقة ماين،
� ١٩أيلول�/سبتمرب ١٩٩٤

٤
٧

حمكمة منطقة ريدلينغني،
 ٢١ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٤

٣٨
٣٩
٧٨

حمكمة منطقة فانغني،
� ٨آذار/مار�س ١٩٩٥

١

حمكمة منطقة يف �آل�سفيلد،
� ١٥أيار/مايو١٩٩٥

١
٢
١٤
٥٣
٥٩
٦٢
٧٤
٧٧
٧٨
٧٩

حمكمة منطقة ميونيخ،
 ٢٣حزيران/يونيه ١٩٩٥

٨٠

حمكمة منطقة ماين،
� ٦أيلول�/سبتمرب ١٩٩٥

٧

حمكمة منطقة كيل،
 ٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٥

اجلزء الثاين
١٩
٢٤
٢٧
٣٩
٥٩
٧٨

حمكمة منطقة �آوغ�سبورغ،
 ٢٩كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٣٩
٧٨

حمكمة منطقة بوتروب،
 ٢٥حزيران/يونيه ١٩٩٦

١
٧٨

حمكمة منطقة كوبلينت�س،
 ١٢ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

١
٦٢
٧٤
٧٨

حمكمة منطقة برلني-تريغارتن،
� ١٣آذار/مار�س ١٩٩٧

٦١

حمكمة منطقة �شتيندال،
 ١٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٩

١
٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٤١٠

ق�ضية كالوت رقم ٢٩٦

					
البلد/املحكمة
حمكمة منطقة دوي�سبورغ،
 ١٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٠

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	
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املادة

مالحظات

١
٤
٧
٩
١٤
٣١
٣٦
٥٨
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٦٦
٦٧
٦٩

ق�ضية كالوت رقم ٣٦٠

حمكمة منطقة هامبورغ�-آلتونا،
 ١٤كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٧
٦٢

حمكمة منطقة في�شتاخ،
 ١١ني�سان�/أبريل ٢٠٠٢

٣٥
٣٨
٦١

حمكمة منطقة فرايبورغ،
 ٦متوز/يوليه ٢٠٠٧

٢٧
٣٩
٧٨

حتكيم
هيئة التحكيم التابعة لغرفة جتارة هامبورغ،
� ٢١آذار/مار�س ( ١٩٩٦و ٢١حزيران/يونيه )١٩٩٦

هيئة التحكيم الودِّي يف هامبورغ،
 ٢٩كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٨

١
٦
٧
٨
٤٥
٥٣
٦١
٧٣
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤
٧٦
٧٧
٧٨
٧٩
٨٠
٨١
٨٣

ق�ضية كالوت رقم ١٦٦

١
٦
٢٦
٤٥
٤٧
٥٤
٦٣
٧٢
٧٣
٨١
٨٤
٨٥
٨٧
٨٨

ق�ضية كالوت رقم ٢٩٣
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البلد/املحكمة

املادة

			
مالحظات

�أوكرانيا
املحكمة العليا
املحكمة العليا،
 ١١كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

١٨
٣٩

املحكمة االبتدائية
املحكمة التجارية يف منطقة دونيت�سك،
 ١٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٧

٣٩
٥٣
٥٩
٦٢

ق�ضية كالوت رقم 1406

التحكيم
هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
� ٨أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٠

٥٣
٦٠
٦٢

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
 ٣١ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٢

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
 ٢٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

١٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
 ٢٨متوز/يوليه ٢٠٠٣

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
 ١٠ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٣

١
٦

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
 ١٢كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٧٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
 ١٥ني�سان�/أبريل ٢٠٠٤

٤

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
� ٢٣أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٤

٥٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
 ١٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٤

54
62

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
 ٢٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٤

٥٣
٧٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
 ١٨ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٧٤

ق�ضية كالوت رقم 1083

ق�ضية كالوت رقم 1023

ق�ضية كالوت رقم 1082

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
 ٥متوز/يوليه ٢٠٠٥

٣٤
٤٩

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
� ١٩أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٥

٦٢
٦٣

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٦
٧
٧٤
٧٧

هيئة التحكيم التجاري الدويل بغرفة التجارة والتبادل
التجاري الأوكرانية،
� ١٥شباط/فرباير ٢٠٠٦

٥٣
٦٢
٨٠

493

مالحظات

�إيطاليا
املحكمة الد�ستورية
املحكمة الد�ستورية،
 ١٩ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢

٣١
٦٧

ق�ضية كالوت رقم ٩١

املحكمة العليا
حمكمة النق�ض،
 ٢٤ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٨٨

٩٩
١٠٠

ق�ضية كالوت رقم ٨

حمكمة النق�ض،
 ٩حزيران/يونيه  ،١٩٩٥الرقم ٦٤٩٩

٣

حمكمة النق�ض،
� ٨أيار/مايو ١٩٩٨

١

حمكمة النق�ض،
� ٧آب�/أغ�سط�س ١٩٩٨

١

ق�ضية كالوت رقم ٦٤٤

حمكمة النق�ض،
� ١شباط/فرباير ١٩٩٩

٥٧

ق�ضية كالوت رقم ٧٢٥

حمكمة النق�ض ،S.U.
 ١٤كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩

١

ق�ضية كالوت رقم ٣٧٩

حمكمة النق�ض،
� ١٠آذار/مار�س ٢٠٠٠

٣١

ق�ضية كالوت رقم ٦٤٦

حمكمة النق�ض ،S.U.
 ١٩حزيران/يونيه ٢٠٠٠

٦
٣١
٩٠

ق�ضية كالوت رقم ٦٤٧

حمكمة النق�ض،
 ٦حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٣

ق�ضية كالوت رقم ٧٢٨

حمكمة النق�ض،
 ١٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٢

١

ق�ضية كالوت رقم ٦٤٨

حمكمة النق�ض،
� ٢٠أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٤

١

ق�ضية كالوت رقم ٦٥٠
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البلد/املحكمة

املادة

حمكمة النق�ض،
 ١٣ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٦

١١
١٢

حمكمة النق�ض،
� ١٦أيار/مايو ٢٠٠٧

١١
١٢

حمكمة النق�ض،
 ٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٩

٣١
٥٧

			
مالحظات

حماكم اال�ستئناف
حمكمة اال�ستئناف يف جنوا،
� ٢٤آذار/مار�س ١٩٩٥

٩

حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو،
� ٢٠آذار/مار�س ١٩٩٨

١
٢٥
٣٣
٤٩

حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو،
 ١١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٨

١
٧
٦٣
٧٥

حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو،
 ٢٣كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٧

حمكمة اال�ستئناف يف ميالنو،
 ٢٣كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٩٢

ق�ضية كالوت رقم ٦٤٥

حماكم املناطق
حمكمة مونزا املدنية،
 ١٤كانون الثاين/يناير ١٩٩٣

٦
٧٩

املحكمة املدنية يف كونيو،
 ٣١كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٧
٣٨
٣٩

حمكمة فريونا،
 ١٩كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١

حمكمة بافيا،
 ٢٩كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩

١
٤
٧
٥٣
٦٢
٧٤
٧٨
٧٩

ق�ضية كالوت رقم ٣٨٠

١
٤
٦
٧
١٢
٣٥
٣٨
٣٩
٤٠
٤٤
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٩

ق�ضية كالوت رقم ٣٧٨

حمكمة فيجيفانو،
 ١٢متوز/يوليه ٢٠٠٠

ق�ضية كالوت رقم ٥٤

					

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

495

املادة

مالحظات

حمكمة رمييني،
 ٢٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

١
٤
٧
٣٨
٤٠
٤٤

ق�ضية كالوت رقم ٦٠٨

حمكمة بادوفا،
� ٢٥شباط/فرباير ٢٠٠٤

١
٤
٦
٧
٥٣
٥٨
٥٩

حمكمة بادوفا،
� ٣١آذار/مار�س ٢٠٠٤

١
٤
٧
٥٨
٥٩
٦٣
٧٨

حمكمة روفرييتو،
 ٢٨ني�سان�/أبريل ٢٠٠٤

٥٧

حمكمة مودينا،
 ٩كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٧

ق�ضية كالوت رقم ٨٤٢

حمكمة بادوفا،
 ١١كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

١
٦
٧
١٢

ق�ضية كالوت رقم ٦٥١

حمكمة بادوفا،
 ١٠كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٣
٣٠
٣١
٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٦٥٢

حمكمة روفرييتو،
� ٢٤آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٦

٨

حمكمة روفرييتو،
 ٢١ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٧
٨

حمكمة فوريل،
 ١١كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٨

١
٦
7
9
٣٥
٣٨
٣٩
٥٣
٨٤
٨٦

البلد/املحكمة

ق�ضية كالوت رقم ٦٤٩

ق�ضية كالوت رقم 1189
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البلد/املحكمة
حمكمة فوريل،
� ١٦شباط/فرباير ٢٠٠٩

املادة

			
مالحظات

١
٣
٦
٣٣
٣٥
٣٨
٣٩
٥٣

املحاكم الأدنى
حمكمة مقاطعة تورينو،
 ٣٠كانون الثاين/يناير ١٩٩٧
حمكمة باراما اجلزئية ،ق�سم فيدنزا

(Pretura circondariale di Parma، Sezione di
،)Fidenza

 ٢٤ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٩

١
٣٩
٧٤
٢٥
٤٨
٤٩
٨٤

ق�ضية كالوت رقم ٩٠

التحكيم
خم�ص�صة يف فلورن�سا،
هيئة حتكيم َّ
 ١٩ني�سان�/أبريل ١٩٩٤

١
٦

ق�ضية كالوت رقم ٩٢

غرفة التحكيم الوطني والدويل يف ميالنو،
� ٢٨أيلول�/سبتمرب ٢٠٠١

٤
١٠

ق�ضية كالوت رقم ٧٢٧

الربازيل
حمكمة اال�ستئناف
حمكمة العدل يف ريو دي غراندي دو �سول،
� 20أيار/مايو 2009

8

ق�ضية كالوت رقم 1179

بلجيكا
املحكمة العليا
حمكمة النق�ض،
 ١٩حزيران/يونيه ٢٠٠٩

١
٤
٧
٥٥
٧٩

حماكم اال�ستئناف
حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب،
 ١٨حزيران/يونيه ١٩٩٦

٤
١٠٠

حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب،
 ٤ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

50
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ق�ضية كالوت رقم ١٠١٨

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
 ٢٦ني�سان�/أبريل ٢٠٠٠

٧١

حمكمة اال�ستئناف يف مون�س،
� ٨آذار/مار�س ٢٠٠١

١

حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب،
 ٢٧حزيران/يونيه ٢٠٠١

٤٠

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
 ٣١كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

١

حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب،
� ١٤شباط/فرباير ٢٠٠٢

٣٩

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
� ١٥أيار/مايو ٢٠٠٢

١
٣
٦
٧
١١
١٨
٢٩
٥٧

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
 ٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٣٩

حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب،
 ١٦كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٨

حمكمة اال�ستئناف يف لييج،
 ٢٨ني�سان�/أبريل ٢٠٠٣

٤
١١
٥٧

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
� ١٢أيار/مايو ٢٠٠٣

٣٨
٣٩

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
 ٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٣

٣٨
٣٩

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
 ٢٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٣

٣

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
 ٢٨كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٩
٤٠

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
� ٢٤آذار/مار�س ٢٠٠٤

٤٠

حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب،
 ١٤ني�سان�/أبريل ٢٠٠٤

٣٩

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
� ١٠أيار/مايو ٢٠٠٤

٣٦
٧٤
٧٧

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
� ١٧أيار/مايو ٢٠٠٤

٤
٣٩
٧٨

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
 ١٦حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٣٩
٦٦

497

مالحظات

ق�ضية كالوت رقم ١٠١٧

		
498

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

البلد/املحكمة

املادة

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
 ٣٠حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٤٦

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
 ٤ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٤

٤
١١
٤٠

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
 ٢٠ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٤

٦
٧٤

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
 ٨ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

١٤
١٩

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
 ٢٤ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٣

حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب،
 ٣كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٣

حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب،
 ٢٤ني�سان�/أبريل ٢٠٠٦

٦
٩
١١
٣٤
٥٣
٧٥
٧٧
٧٨
٨٥

حمكمة اال�ستئناف يف �أنتويرب،
 ٢٢كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٣٥
٣٨
٧٥
٧٧

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
 ١٦ني�سان�/أبريل ٢٠٠٧

٣٨
٣٩
٤٠

حمكمة اال�ستئناف يف غان،
 ١٤ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٣
٦
٣٨
٣٩

			
مالحظات

حماكم املناطق
املحكمة التجارية ،بروك�سل،
 ١٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢

١
٧١

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
� ٢٣شباط/فرباير ١٩٩٤

١

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
� ١٦آذار/مار�س ١٩٩٤

١
١٠٠

املحكمة التجارية ،بروك�سل،
 ٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٤

١
٣٩
٥٩
٩٠

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
� ١آذار/مار�س ١٩٩٥

٧١

ق�ضية كالوت رقم 1255

					
البلد/املحكمة
املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
� ٢أيار/مايو ١٩٩٥

املحكمة التجارية ،نيفيل،
� ١٩أيلول�/سبتمرب ١٩٩٥

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

499

مالحظات

١
١١
١٢
٢٩
٥٣
٧٩
٩٦
١
٤
اجلزء الثاين
١٩

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
 ١٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٥

١

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
 ٨ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

١

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
 ٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٦

١

املحكمة التجارية ،كورتريك،
 ٦كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦

١
٣٥
٣٩

املحكمة التجارية ،كورتريك،
 ٦كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

١

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
 ٢١كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

٤
١٠٠

املحكمة التجارية ،كورتريك،
 ٢٧حزيران/يونيه ١٩٩٧

٣٨
٣٩

املحكمة التجارية ،كورتريك،
 ٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٧

١
٣٥
٣٨

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
 ١٧حزيران/يونيه ١٩٩٨

٤
٧٨

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
� ١٦أيلول�/سبتمرب ١٩٩٨

٥٧

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
 ٢كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٨

٧
٥٣

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
� ٥أيار/مايو ١٩٩٩

٦١

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
 ٢حزيران/يونيه ١٩٩٩

٨
١٠
٦١

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
 ٢متوز/يوليه ١٩٩٩

٥٣

املحكمة التجارية يف �شارلريوا،
 ٢٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٠

٥٧

املحكمة التجارية� ،إيبري،
 ٢٩كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٤
٧
٩
٧٨
١٠٠

ق�ضية كالوت رقم 1254

		
500

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

البلد/املحكمة

املادة

املحكمة التجارية ،كورتريك،
 ٤ني�سان�/أبريل ٢٠٠١

١١
٧٨

املحكمة التجارية ،كورتريك،
 ١٩ني�سان�/أبريل ٢٠٠١

٦

املحكمة التجارية ،فورن،
 ٢٥ني�سان�/أبريل ٢٠٠١

١
٩
٧٨

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
� ١٩أيلول�/سبتمرب ٢٠٠١

٣

املحكمة التجارية ،كورتريك،
 ٣ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠١

٧٨

املحكمة التجارية ،نامور،
 ١٥كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٣
٦
٣٦
٥٩
٧٨

املحكمة التجارية يف مي�شيلني،
 ١٨كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٣٩

املحكمة التجارية� ،إيبري،
� ١٨شباط/فرباير ٢٠٠٢

٧
٩
٣٦
٦٩
٧٨

املحكمة التجارية يف ها�سيلت،
� ٦آذار/مار�س ٢٠٠٢

٣٨
٣٩

املحكمة التجارية ،ها�سيلت،
� ٢٢أيار/مايو ٢٠٠٢

١١

املحكمة التجارية يف فورن،
� ١٩آذار/مار�س ٢٠٠٣

١١
١٨
٣٨
٣٩
١٠٠

املحكمة التجارية يف ها�سيلت،
� ١٣أيار/مايو ٢٠٠٣

١

املحكمة التجارية يف ها�سيلت،
� ٢٦أيار/مايو ٢٠٠٣

٨

املحكمة التجارية يف ها�سيلت،
 ٦كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٩

املحكمة التجارية يف ها�سيلت،
 ١٦كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٨

املحكمة التجارية يف ها�سيلت،
� ٤شباط/فرباير ٢٠٠٤

٣
٣٩

املحكمة التجارية يف ها�سيلت،
� ٢٥شباط/فرباير ٢٠٠٤

٦١
٧٨

املحكمة التجارية يف كورتريك،
 ٤حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٢٦
٣٩
٦٤

			
مالحظات

ق�ضية كالوت رقم ٤٨٣

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

املحكمة التجارية يف ها�سيلت،
� ١٤أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٤

٣

املحكمة التجارية يف توجنريين،
 ٢٥كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٨
١١
١٨
٧٩

املحكمة التجارية يف ها�سيلت،
� ٢٠أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٥

٣٩
٧٤
٧٨

املحكمة التجارية يف ها�سيلت،
� ١٥شباط/فرباير ٢٠٠٦

٦

501

مالحظات

بلغاريا
التحكيم
هيئة التحكيم يف غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية،
الق�ضية رقم ،١٩٩٥/٥٦
 ٢٤ني�سان�/أبريل ١٩٩٦

١
٤٠
٧٤
٧٩

هيئة التحكيم يف غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية،
الق�ضية رقم ،١٩٩٦/١١
� ١٢شباط/فرباير ١٩٩٨

١
٧
٦٠
٧٨
٨٦

هيئة التحكيم يف غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية،
 ٣٠ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

٥٥

غرفة التجارة وال�صناعة البلغارية،
� ١٢آذار/مار�س ٢٠٠١

٧

بولندا
املحكمة العليا
املحكمة العليا،
 ١٠ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٥٣

املحكمة العليا،
 ٢٧كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٧٥

املحكمة العليا،
� ١١أيار/مايو ٢٠٠٧

٤٦
٧١
٨٠

ق�ضية كالوت رقم 1080
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البلد/املحكمة

املادة

			
مالحظات

بيالرو�س
املحكمة االقت�صادية العليا
املحكمة االقت�صادية العليا،
 ٤حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٤٩٨

املحاكم االقت�صادية الإقليمية
املحكمة االقت�صادية يف منطقة فيتيب�سك،
 ١٧ني�سان�/أبريل ٢٠٠٣

٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٤٩٧

املحكمة االقت�صادية يف مدينة مين�سك،
 ١٠ني�سان�/أبريل ٢٠٠٨

٧

ق�ضية كالوت رقم ٩٦١

املحكمة االقت�صادية يف منطقة غرودنو،
 ٢٣متوز/يوليه ٢٠٠٨

٣٠

ق�ضية كالوت رقم ٩٥٩

اجلبل الأ�سود
حمكمة اال�ستئناف
حمكمة اال�ستئناف يف اجلبل الأ�سود،
� ٢٠شباط/فرباير ٢٠٠٧

٣١

ق�ضية كالوت رقم ١٠١٩

اجلمهورية الت�شيكية
املحكمة العليا
املحكمة العليا،
� ٢٩آذار/مار�س ٢٠٠٦

٨
18
٣٥

ق�ضية كالوت رقم 1452

املحكمة العليا،
 ٢٥حزيران/يونيه ٢٠٠٨

١٤
٥٥

ق�ضية كالوت رقم 1451

الدامنرك
املحكمة العليا
املحكمة العليا،
� ١٥شباط/فرباير ٢٠٠١
املحكمة العليا،
 ١٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٧

٦
٩
اجلزء الثاين

ق�ضية كالوت رقم ٩٩٨

٧٢
٧٣
٧٥

ق�ضية كالوت رقم ٩٩٣

					

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

البلد/املحكمة

املادة

503

مالحظات

املحاكم العليا ال�شرقية
املحكمة العليا ال�شرقية (،)Østre Landsret
 ٢٢كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٥٧

ق�ضية كالوت رقم ١٦٢

املحكمة العليا ال�شرقية (،)Østre Landsret
 ٢٣ني�سان�/أبريل ١٩٩٨

١
اجلزء الثاين
١٨
٩٢

ق�ضية كالوت رقم ٣٠٩

املحاكم العليا الغربية
املحكمة العليا الغربية (،)Vestre Landsret
 ٢١كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٤٨

ق�ضية كالوت رقم ٩9٤

حماكم املناطق
حمكمة راندرز (حمكمة حملية) (،)Randers Byret
 ٨متوز/يوليه ٢٠٠٤

٦٩

حمكمة مقاطعة كوبنهاغن (،)Rettin i Københaven
 ١٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٧

ق�ضية كالوت رقم ٩٩٥
ق�ضية كالوت رقم ٩٩٢

حماكم املقاطعات
حمكمة مقاطعة راندرز (،)Retten i Randers
� ١٢أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٣

٥٧

املحاكم البحرية والتجارية
حمكمة كوبنهاغن البحرية التجارية (،)Sø-og Handelsretten
 ١متوز/يوليه ١٩٩٢

٥٧

حمكمة كوبنهاغن البحرية التجارية (،)Sø-og Handelsretten
 ٣١كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٣٨
٣٩
٤٤
٩٢

ق�ضية كالوت رقم ٩٩٧

التحكيم
خم�ص�صة،
هيئة حتكيم َّ
 ١٠ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

١
١٦
٤٩

رومانيا
حمكمة النق�ض
،Inalta Curte de Casatie si Justitie
 ٦حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٣٦

�سلوفاكيا
حماكم املناطق
املحكمة املحلية يف نيرتا،
� ٢٧شباط/فرباير ٢٠٠٦

١
١٨
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٩٩

		
504

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

البلد/املحكمة

املادة

املحكمة املحلية يف نيرتا،
� ١٧أيار/مايو ٢٠٠٦

١
٥٣
٧٨

املحكمة املحلية يف نيرتا،
 ٢٧حزيران/يونيه ٢٠٠٦

١
٥٤
٧٨

املحكمة املحلية يف نيرتا،
 ٢٩حزيران/يونيه ٢٠٠٦

٥٣

املحكمة املحلية يف نيرتا،
 ٣ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٦

٣٩

املحكمة املحلية يف غاالنتا،
 ١٥كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

١
٧
٧٨

املحكمة اجلزئية يف بارديوف،
� ٩آذار/مار�س ٢٠٠٧

٥٣
٥٩

املحكمة املحلية يف نيرتا،
� ٩آذار/مار�س ٢٠٠٧

١
٧

املحكمة املحلية يف برينزو،
 ١٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٧

٥٣

املحكمة املحلية يف بارديوف،
 ١٠ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٧

٧٨

املحكمة املحلية يف بارديوف،
 ٢٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٧

٧
٥٩

املحكمة املحلية يف براتي�سالفا،
 ٧ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٦٢

املحكمة املحلية يف دولني كوبني،
 ٦كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٥٣

املحكمة املحلية يف دولني كوبني،
 ٢١كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨

٥٣

املحكمة املحلية يف بان�سكا بي�سرتيكا،
� ٢٢شباط/فرباير ٢٠٠٨

٥٣

املحكمة املحلية يف بان�سكا بي�سرتيكا،
� ٧آذار/مار�س ٢٠٠٨

٥٣
٥٩
٦٢
٧٨

املحكمة املحلية يف بان�سكا بي�سرتيكا،
 ٢٩ني�سان�/أبريل ٢٠٠٨

٥٣
٥٩

املحكمة املحلية يف احلي الثالث برباتي�سالفا،
� ٢٢أيار/مايو ٢٠٠٨

٥٣
٥٩
٦١
٦٢

املحكمة املحلية يف نيرتا،
� ٢٩أيار/مايو ٢٠٠٨

١
٤
٥٣
٧٨

			
مالحظات

ق�ضية كالوت رقم ٩٤٥

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

املحكمة املحلية يف دولني كوبني،
 ١٧حزيران/يونيه ٢٠٠٨

١
٥٨

املحكمة املحلية يف دولني كوبني،
 ١٧متوز/يوليه ٢٠٠٨

٧٨

املحكمة املحلية يف ترنافا،
� ١٧أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٨

١
٤
٥٣
٧٨

املحكمة املحلية يف دولني كوبني،
 ٢٤ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٥٣

املحكمة املحلية يف كومارنو،
� ٢٤شباط/فرباير ٢٠٠٩

١٣
٣٩
٦٢
٧٩

املحكمة املحلية يف كومارنو،
� ١٢آذار/مار�س ٢٠٠٩

١
٣٩
٦٢
٦٦
٧٩

505

مالحظات

املحاكم الإقليمية
املحكمة الإقليمية يف جيلينا،
� ٢٩آذار/مار�س ٢٠٠٤

٥٣
٧٨

املحكمة الإقليمية يف براتي�سالفا،
 ١١ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٥

١
٤
٧

املحكمة الإقليمية يف براتي�سالفا،
 ١٥كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٥٣

املحكمة الإقليمية يف جيلينا،
� ٦آذار/مار�س ٢٠٠٦

٥٣

املحكمة الإقليمية يف بان�سكا بي�سرتيكا،
� ١٠أيار/مايو ٢٠٠٦

١
٥٣

املحكمة الإقليمية يف نيرتا،
 ٢٣حزيران/يونيه ٢٠٠٦

٥٤
٦٢

املحكمة الإقليمية يف جيلينا،
 ٨كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٥٣
٥٨
٧٨

املحكمة الإقليمية يف براتي�سالفا،
� ١شباط/فرباير ٢٠٠٧

٥٣

املحكمة اجلزئية يف كو�سيت�شه،
� ٢٢أيار/مايو ٢٠٠٧

٤
٥٣

املحكمة الإقليمية يف جيلينا،
 ١٨حزيران/يونيه ٢٠٠٧

١
١٤
٥٣

املحكمة الإقليمية يف جيلينا،
 ٢٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٧

١
٣٨
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٩٤٦
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البلد/املحكمة

املادة

املحكمة الإقليمية يف جيلينا،
� ١٠آذار/مار�س ٢٠٠٨

٥٣
٥٩
٧٨

املحكمة الإقليمية يف نيرتا،
 ١٢ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٦١

			
مالحظات

املحكمة العليا
املحكمة العليا،
 ٢٧حزيران/يونيه ٢٠٠٧

١
٥٨
٥٩

املحكمة العليا،
 ٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٨

٥٣
٧٨

املحكمة العليا،
 ٣٠ني�سان�/أبريل ٢٠٠٨

١
٤
٨
٥٨
٥٩

�سلوفينيا
حماكم اال�ستئناف
املحكمة العليا يف ليوبيليانا،
 ١٤كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٤٠
٧٨
٨٦
٨٨

املحكمة العليا يف ليوبيليانا،
 ٩ني�سان�/أبريل ٢٠٠٨

١٦

املحكمة العليا يف كوبر،
� ٤أيار/مايو ١٩٩٣

٩١

ق�ضية كالوت رقم 1153

ال�سويد
التحكيم
 ،١٩٩٨معهد حتكيم غرفة جتارة �ستوكهومل،
 ٥حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٦
٧
٣٥
٣٨
٣٩
٤٠

معهد حتكيم غرفة جتارة �ستوكهومل،
 ٥ني�سان�/أبريل ٢٠٠٧

٣٥

ق�ضية كالوت رقم ٢٣٧

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

507

مالحظات

�سوي�سرا
املحكمة العليا
املحكمة االحتادية،
 ١٨كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٥٧
٥٨

املحكمة االحتادية،
 ١١متوز/يوليه ٢٠٠٠

١
٤

املحكمة االحتادية،
� ١٥أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٠

ق�ضية كالوت رقم ١٩٤

٤
٧
١١
١٢
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٥
٧٧

املحكمة االحتادية،
 ١٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٠

٤

املحكمة االحتادية،
 ١١كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٤

املحكمة االحتادية،
 ٢٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٤
٨
٤٩

املحكمة االحتادية،
� ٢٨أيار/مايو ٢٠٠٢

٣٩

املحكمة االحتادية،
� ٤آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٣

٨
١١
١٤

املحكمة االحتادية،
 ١٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣

٧
٨
٣٥
٣٨
٣٩
٦٠

ق�ضية كالوت رقم ٨٨٥

املحكمة االحتادية،
 ١٣كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣٥

ق�ضية كالوت رقم ٨٩١

املحكمة االحتادية،
� ١٩شباط/فرباير ٢٠٠٤

٦
٥٣
٦١
٦٢

املحكمة االحتادية،
 ٧متوز/يوليه ٢٠٠٤

٤
٧
٣٥
٣٨
٣٩
٥٠

ق�ضية كالوت رقم ٨٧٧

ق�ضية كالوت رقم ٨٩٤
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املادة

مالحظات

املحكمة االحتادية،
 ٥ني�سان�/أبريل ٢٠٠٥

٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٣١

املحكمة االحتادية،
 ١٠ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٥

٣٥

املحكمة االحتادية،
 ٢٠كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٦
٤٩
٥٣
٥٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٣٣

املحكمة االحتادية،
 ١٧متوز/يوليه ٢٠٠٧

٤٩
٧١

ق�ضية كالوت رقم ٩٣٦

املحكمة االحتادية،
 ١٦كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٨

٢
٦٧

املحكمة االحتادية،
� ١٨أيار/مايو ٢٠٠٩

٣
٤
٢٥
٣٩
٤٥
٤٩
٨٢

املحكمة االحتادية،
 ٢٦حزيران/يونيه ٢٠٠٩

٣١

املحكمة االحتادية،
 ١٧كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

١
٤
٤٥
٧٤
٧٧

املحكمة االحتادية،
 ١6متوز/يوليه 2012

1
51

املحكمة االحتادية،
� 26آذار/مار�س 2013

39

املحكمة االحتادية،
� 26آذار/مار�س 2013

9
45
50

املحكمة االحتادية،
 2ني�سان�/أبريل 2015

25
49
78

البلد/املحكمة

حماكم اال�ستئناف
حمكمة كانتون فو،
 ٢٩ني�سان�/أبريل ١٩٩٢
املحكمة املدنية يف كانتون مدينة بازل،
 ٢١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٢

١٠٠
١
٣
٤
٩
١١
اجلزء الثاين
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٥

					

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

509

البلد/املحكمة

املادة

حمكمة كانتون فو،
� ١٤آذار/مار�س ١٩٩٣

١٠٠

حمكمة كانتون والي�س،
 ٦كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٣

١
٧٨

حمكمة كانتون فو،
 ٦كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٣

٥٣

حمكمة كانتون فو،
� ١٧أيار/مايو ١٩٩٤

٨٥
٨٧
٨٨

ق�ضية كالوت رقم  ٩٦ورقم ٢٠٠

حمكمة كانتون فاليه،
 ٢٩حزيران/يونيه ١٩٩٤

٢
٦
٧٤

ق�ضية كالوت رقم ١٩٩

حمكمة كانتون فاليه،
 ٢٠كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٤

٥٨
٥٩

ق�ضية كالوت رقم ١٩٧

املحكمة العليا يف كانتون تورغاو،
 ١٩كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥

١
٤
٨
اجلزء الثاين
١٤

ق�ضية كالوت رقم ٣٣٤

كانتون تي�شينو ،الغرفة املدنية الثانية ملحكمة اال�ستئناف،
� ١٢شباط/فرباير ١٩٩٦

١
٤
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٣٣٥

حمكمة كانتون فو،
� ١١آذار/مار�س ( ١٩٩٦رقم )01 93 0661

١
٥٣
٥٩
٧٨

حمكمة كانتون فو،
� ١١آذار/مار�س ١٩٩٦

٦
٥٩
٦٢

ق�ضية كالوت رقم ٢١١

حمكمة كانتون فو،
� ١٤آذار/مار�س ١٩٩٦

١٠٠

ق�ضية كالوت رقم ٢١٢

حمكمة غالن،
� ٢٠أيار/مايو ١٩٩٦

٧٨

املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين،
 ٨كانون الثاين/يناير ١٩٩٧

١
٣
٣٨
٣٩
٤٤
٧٤

ق�ضية كالوت رقم ١٩٢

حمكمة العدل يف جنيف،
 ١٠ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٧

٤
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٤٩

حمكمة كانتون فاليه،
 ٢٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٧

١
٣٣
٣٥
٣٩
٤٥
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٦٧

ق�ضية كالوت رقم ٢١٩

مالحظات
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البلد/املحكمة

املادة

			
مالحظات

حمكمة كانتون فو،
 ٢٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٧

٥٩

حمكمة كانتون فو،
 ٢٤كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٢٥٧

١
٤
٧
٣٥
٣٦
٣٨
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٦٧
٧٤
٨١
٨٤

ق�ضية كالوت رقم ٢٥٣

حمكمة كانتون فاليه (املحكمة املدنية الثانية)،
 ٢٩حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٣٥
٣٩
٥٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٥٦

حمكمة العدل يف جنيف (ال�شعبة املدنية)،
 ٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٨

٢

ق�ضية كالوت رقم ٢٦٠

كانتون تي�شينو ،الغرفة املدنية الثانية ملحكمة اال�ستئناف،
 ٨حزيران/يونيه ١٩٩٩

١
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٣٣٦

املحكمة العليا يف كانتون ريف بازل،
 ٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٩

١
٢٩

ق�ضية كالوت رقم ٣٣٢

حمكمة كانتون فو،
 ١١ني�سان�/أبريل ٢٠٠٢

٢
٦
٥٣
٧٣

ق�ضية كالوت رقم ٨٨٠

املحكمة العليا يف كانتون لو�سرين،
 ٢٩متوز/يوليه ٢٠٠٢

٣٨
٣٩

حمكمة العدل يف جنيف،
� ١٣أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٢

11
18

حمكمة العدل يف جنيف،
 ١ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

١١

حمكمة العدل يف جنيف،
 ١٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٤

حمكمة كانتون فاليه،
 ٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

١
١٠

حمكمة كانتون فاليه،
 ٣٠ني�سان�/أبريل ٢٠٠٣

٧
٣٩
٥٨
٧٨

حمكمة اال�ستئناف يف كانتون تي�شينو،
 ١٥كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

ق�ضية كالوت رقم 1402

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

511

مالحظات

حمكمة كانتون فاليه،
� ١٩آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٣

١
٤
٥٣
٥٤
٥٨
٥٩
٦٧
٧٨

حمكمة اال�ستئناف يف مدينة بازل،
� ٢٢آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٣

49
100

حمكمة العدل يف جنيف،
� ١٩أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٣

٦٢

حمكمة اال�ستئناف يف لوغانو،
 ٢٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٣

٣
٨
٥٣
٥٧
٧٩

حمكمة اال�ستئناف يف برين،
� ١١شباط/فرباير ٢٠٠٤

٤
١١
٣٥
٣٦
٣٨
٣٩
٦٧
٦٩

حمكمة كانتون جورا،
 ٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

١
٢
٦
٥٣
٥٤

ق�ضية كالوت رقم ٩٠٤

حمكمة كانتون فو،
 ٢٤ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٦

ق�ضية كالوت رقم 1401

املحكمة العليا يف كانتون برين،
 ٠١كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٢٣

حمكمة كانتون فاليه،
� ٢١شباط/فرباير ٢٠٠٥

٤
٦
٢٦
٣٩
٤٩

ق�ضية كالوت رقم ٩٠٥

حمكمة كانتون فاليه،
� ٢٧أيار/مايو ٢٠٠٥

٤
٥٨
٥٩
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٠٧

املحكمة العليا يف كانتون ت�سوغ،
 ٠٥متوز/يوليه ٢٠٠٥

٨
٣٥

حمكمة العدل يف جنيف،
 ٢٠كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٣
٣٩
٦٩

ق�ضية كالوت رقم ٨٨٧

ق�ضية كالوت رقم ٨٩٠
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املادة

مالحظات

حمكمة العدل يف جنيف،
� ١٢أيار/مايو ٢٠٠٦

٨
٥٣
٥٤
٥٩
٦٢
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩١١

حمكمة كانتون فاليه،
� ٢٣أيار/مايو ٢٠٠٦

١
٥٣
٥٤
٥٨
٥٩
٦١
74
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٣٠

حمكمة كانتون فاليه،
 ٢٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٦

٧
٥٤
٥٨
٥٩
٧٨

املحكمة العليا يف كانتون تورغاو،
 ١٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٧
٨

املحكمة العليا يف كانتون ت�سوغ،
 ١٩كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٣
٣٨
٣٩

حمكمة كانتون فاليه،
 ٢٧ني�سان�/أبريل ٢٠٠٧

٧
١٤
٣٥
٣٩
٥٣
٥٤
٥٥
٥٨
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٣٤

حمكمة كانتون جورا،
 ٢٦متوز/يوليه ٢٠٠٧

٢٥
٤٩

ق�ضية كالوت رقم ٩٣٧

املحكمة العليا يف كانتون برين،
� ١٩أيار/مايو ٢٠٠٨

٦
٥٧

املحكمة العليا يف كانتون �أبينزيل�-آو�سرهودين،
� ١٨آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٨

٣٨
٣٩

حمكمة اال�ستئناف يف مدينة بازل،
� ٢٦أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٨

٤
٨

حمكمة كانتون فاليه،
 ٢٨كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

١
٤
٧
٨
٩
٥٣
٥٨
٥٩
٧٤
٧٨

البلد/املحكمة

ق�ضية كالوت رقم ٩٣٢

					
البلد/املحكمة
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املادة

املحكمة العليا يف كانتون �آرغاو،
� ٣آذار/مار�س ٢٠٠٩

٢
٣
٦

املحكمة العليا يف كانتون ت�سوغ،
� 5آذار/مار�س ٢٠13
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513

مالحظات

املحاكم املدنية
املحكمة املدنية لكانتون مدينة بازل،
 ٣كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٩
٥٧

ق�ضية كالوت رقم ٢٢١

املحكمة االحتادية ال�سوي�سرية (الدائرة املدنية الأوىل)،
 ٢٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٨

١
٧
٢٥
٣٩
٤٥
٤٦
٤٩
٥٠
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٢٤٨

املحكمة املدنية يف مدينة بازل،
 ٨ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٣
٦
٨
٦١
٧٤

املحاكم الإقليمية
املحكمة اجلزئية يف برين-الوبني،
 ٢٩كانون الثاين/يناير ١٩٩٩

٣

املحاكم الأدنى درجة
كانتون تي�شينوPretore della giurisdizione di Locarno :
،Campagna

١
٥٩
٧٨

كانتون تي�شينوPretore della giurisdizione di Locarno :
،Campagna

١
٧
٣٨
٣٩
٥٠
٧٨

املحكمة املحلية يف الوفني يف كانتون برين،
� ٧أيار/مايو ١٩٩٣

١
٢
٣
٧
٩٢

حمكمة كانتون ت�سوغ،
� ١أيلول�/سبتمرب ١٩٩٤

٧٨

املحكمة املحلية يف �آربون،
 ٩كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٤

٤
٧٨

 ١٦كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩١
 ٢٧ني�سان�/أبريل ١٩٩٢

ق�ضية كالوت رقم *٥٥

ق�ضية كالوت رقم ٥٦

ق�ضية كالوت رقم ٢٠١
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البلد/املحكمة

املادة

			
مالحظات

حمكمة كانتون ت�سوغ،
 ١٥كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٤

٧٨

حمكمة كانتون ت�سوغ،
� ١٦آذار/مار�س ١٩٩٥

٦

ق�ضية كالوت رقم ٣٢٦

حمكمة كانتون نيدفالدين،
 ٥حزيران/يونيه ١٩٩٦

٢

ق�ضية كالوت رقم ٢١٣

١
٤
٧
١٠
١٤
٣٢
٥٤
٦١
٦٣
٦٤
٧٢
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤
٧٥
٨١
٨٤

ق�ضية كالوت رقم ٢٦١

املحكمة املحلية يف �سانت غالني،
 ٣متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٨
١١
١٤
٥٣
٥٤
٥٥
٥٩

ق�ضية كالوت رقم ٢١٥

حمكمة كانتون �سانت غالني،
� ١٢آب�/أغ�سط�س ١٩٩٧

١
٣٤
٥٨

ق�ضية كالوت رقم ٢١٦

حمكمة كانتون ت�سوغ،
 ١٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٧

١
٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٢١٨

حمكمة كانتون نيدفالدين،
 ٣كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٦
٣٩
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٢٢٠

حمكمة كانتون فرايبورغ،
 ٢٣كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
٤
٧

ق�ضية كالوت رقم ٢٥٩

حمكمة كانتون فاليه (املحكمة املدنية الأوىل)،
 ٣٠حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٤
٥٣
٥٤
٥٨
٥٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٥٥

املحكمة املحلية يف �سان (املحكمة املدنية)،
� ٢٠شباط/فرباير ١٩٩٧
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املادة

مالحظات

كانتون �سانت غالني ،املحكمة املحلية يف �أونرتهاينتال،
� ١٦أيلول�/سبتمرب ١٩٩٨

١
٣٩
٤٤

ق�ضية كالوت رقم ٢٦٣

املحكمة املحلية يف �سي�ساخ،
 ٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١٨

حمكمة كانتون ت�سوغ،
� ٢٥شباط/فرباير ١٩٩٩

١
٣
٥٣
٧٤
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٣٢٧

حمكمة كانتون ت�سوغ،
 ٢١ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٩

١
٧٦
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٣٢٨

حمكمة كانتون فرايبورغ،
 ٨كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

٨

حمكمة كانتون �شافهاوزين،
� ٢٥شباط/فرباير ٢٠٠٢

١
٣
٧
٣٨
٣٩
٧٨

حمكمة كانتون �شافهاوزين،
 ٢٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٢

١
٦

حمكمة كانتون ت�سوغ،
 ١٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٦٣
٧٥
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٦٢٩

حمكمة كانتون �أبينزيل �آو�سرهودين،
� ١٠آذار/مار�س ٢٠٠٣

٣٣
٥٨
٧١

ق�ضية كالوت رقم ٨٨٣

حمكمة كانتون �شافهاوزين،
 ٢٠ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٣

١
٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٨٨٨

حمكمة كانتون �شافهاوزين،
 ١٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣

٤

ق�ضية كالوت رقم ٨٨٥

حمكمة كانتون ت�سوغ،
 ١١كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٦

حمكمة كانتون �شافهاوزين،
 ٢٧كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤

٣
٤
٧
٣٥
٣٨
٤٩
٦٠

ق�ضية كالوت رقم ٨٩٢

حمكمة منطقة ويلي�ساو،
� ١٢آذار/مار�س ٢٠٠٤

٥٨
٥٩
٦١
٧٨
٧٩

ق�ضية كالوت رقم ٨٩٣

البلد/املحكمة
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البلد/املحكمة

املادة

			
مالحظات

حمكمة منطقة لو�سرين-الند،
� ٢١أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٤

٧٤

حمكمة كانتون فرايبورغ،
 ١١ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٤

٨
٩
١١
١٤

حمكمة كانتون ت�سوغ،
 ٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٨
١٤
١٩
٥٨

حمكمة كانتون فاليه،
� ١١شباط/فرباير ٢٠٠٥

٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٩٠٥

حمكمة كانتون نيدفالدين،
� ٢٣أيار/مايو ٢٠٠٥

٤
٥٣
٥٤
٥٧
٥٩
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٠٦

حمكمة كانتون �أبينزيل�-آو�سرهودين،
� ٩آذار/مار�س ٢٠٠٦

٣٩
٥٨
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٠٩

حمكمة منطقة لوغانو،
 ١٩ني�سان�/أبريل ٢٠٠٧

٣٥
٧٤
٧٨

حمكمة كانتون ت�سوغ،
� ٣٠آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٧

٢٦
٣٥
٣٩
٤٩
٥٠
٧٨

حمكمة كانتون �أبينزيل�-آو�سرهودين،
� ٦أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٧

٥٨
٥٩
٧٨

حمكمة كانتون �آرغاو،
� ٢٠أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٧

٣
٦

حمكمة كانتون �سانت غالني،
� ١٣أيار/مايو ٢٠٠٨

٦١
٧٤

حمكمة منطقة �سورزيه،
� ١٢أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٨

١
٤
٧
٢٩

حمكمة كانتون ت�سوغ،
 ٢٧ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٦
٥٣
٥٨
٦١
٧٨

املحكمة اجلزئية يف �سانت غالني،
 ١٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٩

٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٣٨

					
البلد/املحكمة
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املادة

حمكمة كانتون ت�سوغ،
 ١٤كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

٣
٤
٩
١١
١٢
١٣
٤٧
٤٩
٥١
٧٨

حمكمة كانتون �سانت غالني،
 ١٥كانون الثاين/يناير ٢٠١٠

٦
٨

517

مالحظات

املحاكم التجارية
املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
 ٩ني�سان�/أبريل ١٩٩١

١٠٠

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
� ٩أيلول�/سبتمرب ١٩٩٣

٣
٤
٧
٣٥
٣٨
٣٩
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٧

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
 ٢٦ني�سان�/أبريل ١٩٩٥

٣
٤
٥
٧
٣٩
٤٦
٤٩
٧٤

ق�ضية كالوت رقم ١٩٦

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
� ٢١أيلول�/سبتمرب ١٩٩٥

٧٤
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ١٩٥

املحكمة التجارية يف �سانت غالني،
 ٥كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٨
١١
اجلزء الثاين
١٤
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٣٣٠

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
 ١٠متوز/يوليه ١٩٩٦

١
اجلزء الثاين
١٨
١٩
٢٣
٧٩

ق�ضية كالوت رقم ١٩٣
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املادة

مالحظات

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
� ٥شباط/فرباير ١٩٩٧

١
٤
٦
٢٥
٤٥
٤٩
٧٣
اجلزء الثاين ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثالث
٧٤
٧٨
٨١
٨٤

ق�ضية كالوت رقم ٢١٤

املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو،
� ٢٦أيلول�/سبتمرب ١٩٩٧

١
٧
١٤
٢٥
٤٩
٥٣
٥٨
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤
٧٥

ق�ضية كالوت رقم ٢١٧

املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو،
 ١٩كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٥٩
٧٤
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٢٥٤

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
� ٢١أيلول�/سبتمرب ١٩٩٨

١
٣
٣٥
٣٩
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٢٥٢

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
 ٣٠ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١
٤
٧
٨
اجلزء الثاين
١٨
١٩
٢٧
٣٥
٣٨
٣٩
٤٠
٥٣
٦٠
٦٢
٧٣

ق�ضية كالوت رقم ٢٥١

البلد/املحكمة
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املادة

مالحظات

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
� ١٠شباط/فرباير ١٩٩٩

١
٣
٤
٦
٣١
٤٥
٧٤
٧٩

ق�ضية كالوت رقم ٣٣١

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
 ٨ني�سان�/أبريل ١٩٩٩

١
٣
٥٧

ق�ضية كالوت رقم ٣٢٥

املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو،
 ١١حزيران/يونيه ١٩٩٩

١
٤
٧
٥٤
٥٩
٦٢
٦٣

ق�ضية كالوت رقم ٣٣٣

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
� ١٧شباط/فرباير ٢٠٠٠

٣
٥٣

املحكمة التجارية يف كانتون برين،
 ١٧كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٤
٣٩
٤٠

ق�ضية كالوت رقم ٨٧٩

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
 ٩متوز/يوليه ٢٠٠٢

١
٣
٦

ق�ضية كالوت رقم ٨٨١

املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو،
 ٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٣
٧
٢٥
٣٥
٤٨

ق�ضية كالوت رقم ٨٨٢

املحكمة التجارية يف �سانت غالني،
 ٣كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٧٧

ق�ضية كالوت رقم 886

املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني،
� ١١شباط/فرباير ٢٠٠٣

٦
٣٨
٣٩
٥٧
٥٨
٥٩
٦٣
٧٨

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
 ٢٤ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٣

٦
٧
٩
٥٩

املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو،
 ١٨كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٧٨

البلد/املحكمة

ق�ضية كالوت رقم ٨٨٩
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املادة

			
مالحظات

املحكمة التجارية يف �سانت غالني،
 ٢٩ني�سان�/أبريل ٢٠٠٤

٣
١١
١٨
٥٥
٥٧
٥٨
٥٩
٦٣
٧٨

املحكمة التجارية يف كانتون برين،
 ٢٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٤

٥٣
٥٨
٥٩
٧٨

املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو،
 ٢٥كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٣
٥٣
٥٤
٥٨
٥٩
٧٨

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
 ٢٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٤
٥٥

ق�ضية كالوت رقم ٩٠٨

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
 ٢٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٧٤
٧٨

ق�ضية كالوت رقم 908

املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو،
 ١٩حزيران/يونيه ٢٠٠٧

١
٧
٥٤
٥٧
٦١
٧٨

املحكمة التجارية يف كانتون ت�سوغ،
 ٢٥حزيران/يونيه ٢٠٠٧

٤٩

املحكمة التجارية يف كانتون زيوريخ،
 ٢٥حزيران/يونيه ٢٠٠٧

٣
٥٠
٧٤
٧٨

املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو،
� ٥شباط/فرباير ٢٠٠٨

٨
٥٧

املحكمة التجارية يف كانتون �آرغاو،
 ٢٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٤
٧
٨
٣٩
٥٨
٥٩
٧٨

املحكمة التجارية يف كانتون برين،
� ١٧آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٩

٥٨
٧٨

املحكمة التجارية يف كانتون �سانت غالني،
 ١4حزيران/يونيه ٢٠12

18

23

ق�ضية كالوت رقم ٩٣٥

					
البلد/املحكمة
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املادة

521

مالحظات

اللجنة الق�ضائية
كانتون �سانت غالني ،اللجنة الق�ضائية ملنطقة �أوبرراينتال،
 ٣٠حزيران/يونيه ١٩٩٥

١
٣
٣٨
٣٩

التحكيم
غرفة التجارة يف زيوريخ ،قرار التحكيم رقم ،٩٥/٢٧٣
� ٣١أيار/مايو ١٩٩٦

٢
٤
٢٨
٣٩
٥٥
٧١
٧٢
٧٣
٨٠
٨١

هيئة التحكيم والو�ساطة التابعة للغرف ال�سوي�سرية،
� ٣١أيار/مايو ١٩٩٦

٦٢

�شيلي
املحكمة العليا
املحكمة العليا،
� ٢٢أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٨

٦

�صربيا
حتكيم
هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة اليوغو�سالفية،
 ١٢متوز/يوليه ١٩٩٤

٦٦

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة اليوغو�سالفية،
� ٢٥أيار/مايو ٢٠٠١

٨
٨٨

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة اليوغو�سالفية،
� ٢٤أيلول�/سبتمرب ٢٠٠١

٥٤
٥٩

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة اليوغو�سالفية،
 ١٢ني�سان�/أبريل ٢٠٠٢

٥٩

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة اليوغو�سالفية،
 ٢٧ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٧
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٦٢
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مالحظات

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة اليوغو�سالفية،
 ٩كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

٧
٧٨

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة اليوغو�سالفية،
� ٩أيار/مايو ٢٠٠٣

٣

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
� ٢٣شباط/فرباير ٢٠٠٤

٣٩

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
� ٢٧أيار/مايو ٢٠٠٤

٥٩
٦٢

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
� ٢١شباط/فرباير ٢٠٠٥

٤
٥٣
٥٤
٧٨

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
 ٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٣٩

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
 ٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٧

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
� ٢١شباط/فرباير ٢٠٠٦

٣٩

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
 ٣٠ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٦

٧٤
٧٨

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
 ١ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٧

٧٤
٧٨

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
 ١٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

١

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
 ٢٣كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٨الق�ضية رقم T-9/07

٣٥
٤٥
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ١٠٢٢

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
 ١٥متوز/يوليه ٢٠٠٨

١
٤
٧
١٠
٦٢
٦٤
٧٤
٧٨

ق�ضية كالوت رقم 1021

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
 ٥كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٦٢
٧٨
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املادة

مالحظات

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
 ٢٨كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٧
٥٨
٦٢
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ١٠٢٠

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
� ١٦آذار/مار�س ٢٠٠٩

٥٩
٧٨

هيئة التحكيم املعنية بالتجارة اخلارجية التابعة لغرفة
التجارة وال�صناعة ال�صربية،
� ١٧آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٩

٦

البلد/املحكمة

املحاكم التجارية العليا
املحكمة التجارية العليا،
 ٩متوز/يوليه ٢٠٠٤

٦

املحكمة التجارية العليا،
� ٧شباط/فرباير ٢٠٠٦

٥٣

املحكمة التجارية العليا،
 ٢٢ني�سان�/أبريل ٢٠٠٨

١

ال�صني
املحكمة ال�شعبية العليا
املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 ٢٠متوز/يوليه ١٩٩٩

٥٣
٩٥

املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
� ٨آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٠

٥٣

املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
� ٢١أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٥

١

املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 ٢4كانون الأول/دي�سمرب 2012

١
6

املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 30ني�سان�/أبريل 2014

١
6
25

املحكمة ال�شعبية العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 30حزيران/يونيه 2014

مذكرة من الأمانة
١
4
6
7
25
74

املحاكم ال�شعبية العالية
املحكمة ال�شعبية العالية فى مقاطعة فوجيان،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦

٥٣
٦٢
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املحكمة ال�شعبية العالية يف �إقليم نينغ�شيا هوي امل�ستقل
ذاتيا،
 ٢٧ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٦٧

املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة هوباي،
� ١٩آذار/مار�س ٢٠٠٣

٩٣

املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة �شاندونغ،
� ١٠أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٤

٤٠

املحكمة ال�شعبية العالية يف بلدية بيجني،
� ١8آذار/مار�س ٢٠٠5

1
6

املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة �شاندونغ،
 ٢٧حزيران/يونيه ٢٠٠٥

1
٣٥
٣٦

املحكمة ال�شعبية العالية يف بلدية �شنغهاي،
� ٣٠آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٥

٥٣

املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة غوانغدونغ،
 31كانون الأول/دي�سمرب 2005

9

املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة غوانغدونغ،
 22حزيران/يونيه 2006

1

املحكمة ال�شعبية العالية يف بلدية تياجنني،
� 23آذار/مار�س 2007

71
74

املحكمة ال�شعبية العالية يف بلدية �شنغهاي،
� ١٧أيار/مايو ٢٠٠٧

٦

املحكمة ال�شعبية العالية يف بلدية �شنغهاي،
 ١٧كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٦

املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ،
 ٢٤ني�سان�/أبريل ٢٠٠٨

٦٢

املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ،
 ٢2ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠1٠

4

املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ،
 15كانون الأول/دي�سمرب ٢٠1٠

1
93

املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ،
 18ني�سان�/أبريل ٢٠11

71

املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ،
� 26آب�/أغ�سط�س ٢٠11

1

املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة فوجيان،
 15ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠11

1

املحكمة ال�شعبية العالية يف بلدية تياجنني،
 18حزيران/يونيه ٢٠12

1

املحكمة ال�شعبية العالية يف بلدية تياجنني،
 9ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠12

4

املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ،
� 11أيلول�/سبتمرب ٢٠13

6

املحكمة ال�شعبية العالية يف بلدية تياجنني،
 25ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠13

6

			
مالحظات

					
البلد/املحكمة
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املادة

املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ،
 27كانون الأول/دي�سمرب ٢٠13

1
7

املحكمة ال�شعبية العالية يف مقاطعة زييانغ،
� 20آب�/أغ�سط�س ٢٠14

1
6
81
86
87

املحاكم ال�شعبية املتو�سطة
املحكمة ال�شعبية املتو�سطة يف ك�سيامني،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٢

٥٤

املحكمة ال�شعبية املتو�سطة يف ت�شان�شا (الغرفة
االقت�صادية)،
� ١٨أيلول�/سبتمرب ١٩٩٥

٧٣

املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  ٢يف �شنغهاي،
 ٢٢حزيران/يونيه ١٩٩٨

٨٨

حمكمة ووهان ال�شعبية املتو�سطة يف حمافظة هوباي،
 ٤ني�سان�/أبريل ٢٠٠١

٥٣

حمكمة ووهان ال�شعبية املتو�سطة يف حمافظة هوباي،

� ٩أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم CISG 2002/22

٦٢

املحكمة ال�شعبية املتو�سطة يف هانغزو،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

١٤

املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  1يف �شنغهاي
� ٢٣آذار/مار�س ٢٠٠٤

١
٤
٥٣

حمكمة ووهان ال�شعبية املتو�سطة يف حمافظة هوباي،
� ١١أيار/مايو ٢٠٠٤

٥٣

املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  ١يف �شنغهاي،
� ٢٩أيار/مايو ٢٠٠٥

٥٣

املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  ٢يف �شنغهاي،
 ٢٤حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٥٣
٥٩

املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  ٢يف �شنغهاي،
 ٢٨ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٥٣

املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  2يف �شنغهاي،
 ٢٥كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٦٧

املحكمة ال�شعبية املتو�سطة رقم  1يف �شنغهاي،
 ٢٥كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٨

٤٠

املحكمة ال�شعبية املتو�سطة يف ت�شينغداو ،مقاطعة
�شاندونغ،
� ٢4آب�/أغ�سط�س ٢٠12

6

املحكمة ال�شعبية املتو�سطة يف نينغبو ،مقاطعة زييانغ،
 ٢8كانون الثاين/يناير ٢٠14

7

املحكمة ال�شعبية املتو�سطة يف غوانغزو ،مقاطعة
غواندونغ،
 ٢0ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠14

6
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البلد/املحكمة
املحكمة ال�شعبية املتو�سطة يف هانغزو ،مقاطعة زييانغ،
 30ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠14

املادة
74

املحاكم ال�شعبية
املحكمة ال�شعبية يف �سيك�سي ،مقاطعة زييانغ،
 ١٨متوز/يوليه ٢٠٠١

٣٢

املحاكم البحرية
املحكمة البحرية يف ووهان ،حمافظة هوباي،
� ١٠أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٢

٦٧

املحكمة البحرية يف داليان،
 ٢٩حزيران/يونيه ٢٠٠٥

1
38

التحكيم
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
حتكيم ،حكم يتعلق بالعقد املربم عام  ١989بالرقم

٩
٧٧

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٨٩

٧٢

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٨٩الق�ضية رقم CISG

٧١

QFD890011

1989/02

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٠الق�ضية رقم CISG

٩

1990/01

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١٨ني�سان�/أبريل ١٩٩١

٧٦

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٦حزيران/يونيه ١٩٩١

اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٧
٨٦
٨٨

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٠حزيران/يونيه  ،١٩٩١الق�ضية رقم ١٧٤٠

٧٤

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٠حزيران/يونيه ١٩٩١

٧٤

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣٠ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩١

اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٥
٧٦
٨١
٨٤

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٠كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٣الق�ضية رقم CISG

٧٦

1993/04

			
مالحظات

					
البلد/املحكمة
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٣الق�ضية رقم ٧٥

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٢٤شباط/فرباير  ،١٩٩٤الق�ضية رقم CISG 1994/03

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

٧٦

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٢٣شباط/فرباير ١٩٩٥
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ١٠آذار/مار�س  ،١٩٩٥الق�ضية رقم CISG 1995/03

٦٨

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣١كانون الثاين/يناير ١٩٩٦
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٥شباط/فرباير  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG 1996/07

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٥شباط/فرباير  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG 1996/06

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

مالحظات

١٨
١٩
اجلزء الثاين
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٥
٧٦

٣٨
٦٦

 ٢٣ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٥الق�ضية رقم CISG 1995/07
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٦٤
٧٢
٧٧
٧٦
٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٨٥٥

٥٩

ق�ضية كالوت رقم ٨٥٤

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٨آذار/مار�س  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG 1996/13

٣٠
٦٠

ق�ضية كالوت رقم ٦٨٠

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٢٩آذار/مار�س ١٩٩٦

٧٢

� ١٤شباط/فرباير  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG 1996/09

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ١٥شباط/فرباير  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG 1996/10

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ٣٠ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG 1996/20

٥٣

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ١٤أيار/مايو  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG 1996/23

٥٣

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ١٦أيار/مايو  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG 1996/24

٦٢

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٣١أيار/مايو  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG 1996/27

٥٣

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٦آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG 1996/35

٥٣
٦١

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٣٠آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG 1996/40

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٦أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG 1996/42
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ١٨أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG 1996/01

٦٢
٦٧
٩٦
٧٣

ق�ضية كالوت رقم ٨٥٣

		
528

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

البلد/املحكمة
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١٥ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG

املادة

			
مالحظات

٥٣

1996/46

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١١ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG

٥٣

1996/51

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١٥ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG

٧٧

1996/52

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٨ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٦الق�ضية رقم CISG

٧٧

1996/54

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG 1997/02

٦٨

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG 1997/03

٥٣

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ٢٣ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG 1997/09

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ٢٣ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG 1997/08

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٧أيار/مايو  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG 1997/12
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ١٦حزيران/يونيه  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG 1997/15

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ٢٥حزيران/يونيه  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG 1997/16

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ٢٦حزيران/يونيه  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG 1997/17

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢١متوز/يوليه  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG 1997/22
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ١٨آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG 1997/26

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٨أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG 1997/27
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

٧٦
14
65
٧٥
٥٣
٥٤
٣٠
٥٣
٦٦
٦٧

ق�ضية كالوت رقم ٨٦٤

٦٢
٦٤
٢٥
77

ق�ضية كالوت رقم ٦٨١

٧٧

� ٢٩أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG 1997/28

٤٩
٧٧

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣٠ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG

٧٥
٧٦

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١٥كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG

١٨

1997/33

ق�ضية كالوت رقم ٨٦٦

ق�ضية كالوت رقم ٨٦١

ق�ضية كالوت رقم ٧١٥

1997/34

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١٦كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧

٧٢

ق�ضية كالوت رقم ٧١٦
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املادة

مالحظات

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١٩كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٧الق�ضية رقم CISG

٢٩
٤٧
٤٩
٥١

ق�ضية كالوت رقم ٩٩٠

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧

٩٦

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٠كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٨الق�ضية رقم CISG

٧٧

البلد/املحكمة

1997/36

ق�ضية كالوت رقم 1170

1998/01

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٦ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،١٩٩٨الق�ضية رقم CISG

٥٣

ق�ضية كالوت رقم 1169

1998/07

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٥كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٨الق�ضية رقم CISG

٥٥
٧٦

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٥كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٨الق�ضية رقم CISG

٧٥

1998/10

ق�ضية كالوت رقم ٩٨١
ق�ضية كالوت رقم 982

1998/11

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ٦كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG 1999/04

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١٣كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG

٥٣
٥٤
٦١
٦٤
٧٧

ق�ضية كالوت رقم ٧١٧

٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٧١٨

1999/05

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ١٢شباط/فرباير  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG 1999/08

٧٥

ق�ضية كالوت رقم 980

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ١آذار/مار�س  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG 1999/12

٦٤

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٢٩آذار/مار�س ١٩٩٩

٩٦

ق�ضية كالوت رقم ٧٧٠

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٥ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG 1999/19

٧٣

ق�ضية كالوت رقم 989

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٨ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG 1999/21

٢٥
٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٨١٠

٣٠

ق�ضية كالوت رقم ٦٨٤

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ١٢ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG 1999/22

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ١١حزيران/يونيه  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG 1999/29

٦١
٦٢

 ٣٠حزيران/يونيه  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG 1999/31

٦١
٦٢

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ٣٠حزيران/يونيه  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG 1999/30

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ٣٠حزيران/يونيه  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG 1999/03

٧٦
٧٧

ق�ضية كالوت رقم ٨٠٧
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جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٤متوز/يوليه  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG 1999/28

٢٥
٣٤
٤٩

ق�ضية كالوت رقم ٨٠٨

حمكمة ال�شعب العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
 ٢٠متوز/يوليه ١٩٩٩

٥٣
٩٥

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٩كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG

٤٨

البلد/املحكمة

ق�ضية كالوت رقم ٨٠٦

1999/33

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG

٥٩

ق�ضية كالوت رقم ٨٠٥

1999/32

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٩الق�ضية رقم CISG

٦٦
٣٠

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١١كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٠الق�ضية رقم CISG

٥٣

1999/01

ق�ضية كالوت رقم ٦٨٣

2000/07

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ١شباط/فرباير  ،٢٠٠٠الق�ضية رقم CISG 2000/01

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ١١شباط/فرباير  ،٢٠٠٠الق�ضية رقم CISG 2000/02

٧٦
٧٥
٧٦

حمكمة ال�شعب العليا ،جمهورية ال�صني ال�شعبية،
� ٨آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٠
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ١٠آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٠الق�ضية رقم CISG 2000/04

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٢٩أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٠الق�ضية رقم CISG 2000/15

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٦كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٠الق�ضية رقم CISG

٧٥
٦٠
٦٥
٦٢

ق�ضية كالوت رقم 1104

2000/13

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٠الق�ضية رقم CISG

٢
٢٥

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٢٢آذار/مار�س  ،٢٠٠١الق�ضية رقم CISG 2001/02

٢٥
٦٠
٦٤

ق�ضية كالوت رقم ٩٨٧

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٥كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠١الق�ضية رقم CISG

٧٩

ق�ضية كالوت رقم 1102

2000/17

ق�ضية كالوت رقم ٩٨٨

2001/04

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٤شباط/فرباير  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم CISG 2002/03

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٤شباط/فرباير  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم CISG 2002/17

٢٥
٥٣
٥٩
٦١
٦٤

ق�ضية كالوت رقم ٩٨٦

٥٤
٧٩

ق�ضية كالوت رقم 1101

					
البلد/املحكمة
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٤شباط/فرباير  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم CISG 2002/03

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٧آذار/مار�س  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم CISG 2002/01
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ٣٠ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم CISG 2005/22
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25
٧٥

ق�ضية كالوت رقم 986

٤
٤

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١٥متوز/يوليه  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم CISG 2002/19

٤

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١٨متوز/يوليه  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم CISG 2002/20

٣٥

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٩آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم CISG 2002/21

٧٩

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٩أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٢

٥٣

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢١ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم CISG

٧٩

ق�ضية كالوت رقم ٩٨٥

2002/16

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٤ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم CISG

٣٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٨٤

2002/08

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١١ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم CISG

٤٦

2006/26

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٧كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم CISG

٧
٦٢

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣٠كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم CISG

٥٣
٦١

� ١٧شباط/فرباير  ،٢٠٠٣الق�ضية رقم CISG 2003/16

٥٣
٦٢

2002/29

2002/30

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ١٩آذار/مار�س  ،٢٠٠٣الق�ضية رقم CISG 2003/09
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

ق�ضية كالوت رقم ٩٧٨
ق�ضية كالوت رقم 1098

٧٧
٧٨

ق�ضية كالوت رقم 1165

٣٥
٣٩

ق�ضية كالوت رقم 1097

 ٢٦حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣الق�ضية رقم CISG 2003/10

٦٤
٧٦
٧٩

ق�ضية كالوت رقم 976

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٧متوز/يوليه  ،٢٠٠٣الق�ضية رقم CISG 2003/18

٥٣
٥٤

� ١٧أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٣الق�ضية رقم CISG 2003/14

١٩
٧٩

 ١٨ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٣الق�ضية رقم CISG 2003/05

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ٣حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣الق�ضية رقم CISG 2003/01

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

ق�ضية كالوت رقم 1122
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جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٣الق�ضية رقم CISG

١
٤

ق�ضية كالوت رقم 1121

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١٠كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٣الق�ضية رقم CISG

٦

البلد/املحكمة

2003/02

ق�ضية كالوت رقم 1136

2003/04

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١٨كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٣الق�ضية رقم CISG

٥٣
٥٩

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ١٢آذار/مار�س  ،٢٠٠٤الق�ضية رقم CISG 2004/04

٤
٣٩

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٩ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٤الق�ضية رقم CISG 2004/02

٥٣
٦٢

2003/12

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ٣٠حزيران/يونيه  ،٢٠٠٤الق�ضية رقم CISG 2004/08

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٢٩أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤الق�ضية رقم CISG 2004/05

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٣٠أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٤الق�ضية رقم CISG 2004/07

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٤كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤الق�ضية رقم CISG

ق�ضية كالوت رقم 1120

٤
٧٦
٤
٧
٧٦
٩٥

2004/06

� ٢١شباط/فرباير  ،٢٠٠٥الق�ضية رقم CISG 2005/14

٩
٥٣
٥٨

� ٢٨شباط/فرباير  ،٢٠٠٥الق�ضية رقم CISG 2005/06

٤
٦٣
٧٥

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ١٠أيار/مايو  ،٢٠٠٥الق�ضية رقم CISG 2005/02

٢٥
٥٣

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٢٥أيار/مايو  ،٢٠٠٥الق�ضية رقم CISG 2005/09

٥٢
٥٤
٧٩

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ١٣حزيران/يونيه  ،٢٠٠٥الق�ضية رقم CISG 2005/12

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٢٢آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٥الق�ضية رقم CISG 2005/13

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٢أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٥الق�ضية رقم CISG 2005/17
جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ١٦أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٥الق�ضية رقم CISG 2005/15

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٢٣أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٥

٣
٧٤
٥٣
٥٩
٦٢
٧٨
٦٤
٥٩

ق�ضية كالوت رقم ٩٨٣

					
البلد/املحكمة
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املادة

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢١ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٥الق�ضية رقم CISG

٤
٣٩
٥٣

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣١ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٥الق�ضية رقم CISG

٤

2005/03
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مالحظات

2005/24

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٩ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٥الق�ضية رقم CISG

٤
١٨
٧٤

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٧كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٥الق�ضية رقم CISG

٤
٨

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٦كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٥الق�ضية رقم CISG

٧٤

2005/04

2005/05

ق�ضية كالوت رقم 1119
ق�ضية كالوت رقم 1118

2005/21

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٢٨شباط/فرباير  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم CISG 2006/16

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ٣٠ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم CISG 2006/21

٩
٦٤

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٣١أيار/مايو  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم CISG 2006/17

٦

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٣١أيار/مايو  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم CISG 2006/01

٧٤

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ٣٠حزيران/يونيه  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم CISG 2006/07

٥٣
٦٢

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٥متوز/يوليه  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم CISG 2006/22

٧٤
٧٥

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣١متوز/يوليه  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم CISG 2006/11

٥٣

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٣آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم CISG 2006/15

٤٧

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٣١آب�/أغ�سط�س  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم CISG 2006/13

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٢٠أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم CISG 2006/02

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

� ٣٠أيلول�/سبتمرب  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم CISG 2006/14

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣٠ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم CISG

٧٣
٦٢
٣٤
٥٣

2006/12

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣٠ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم CISG

٥٣

2006/04

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم CISG
2006/03

ق�ضية كالوت رقم 1117

٤٠
٧٤

ق�ضية كالوت رقم 1116
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جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣١كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٧الق�ضية رقم CISG

املادة

			
مالحظات

٥٣

2007/05

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
� ٣١أيار/مايو  ،٢٠٠٧الق�ضية رقم CISG 2007/06

٧٩

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٢٤متوز/يوليه  ،٢٠٠٧الق�ضية رقم CISG 2007/07

٤٥
٤٦

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣١ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٧الق�ضية رقم CISG

٧٢
٧٦

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ١٠كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧الق�ضية رقم CISG

١
٤

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧الق�ضية رقم CISG

٧٨

2007/03

2007/01

2007/05

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ٩كانون الثاين/يناير  ،٢٠٠٨الق�ضية رقم CISG 2008/02

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ١٣ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٨الق�ضية رقم CISG 2008/01

جلنة التحكيم االقت�صادي والتجاري الدويل ال�صينية،

 ١٨ني�سان�/أبريل  ،٢٠٠٨الق�ضية رقم CISG 2008/01

9
٧٦
٨٠
٣٥
٤
٨٤

فرن�سا
املحكمة العليا
حمكمة النق�ض،
 ٤كانون الثاين/يناير ١٩٩٥

١
13
14
٨٦

ق�ضية كالوت رقم ١٥٥

حمكمة النق�ض،
 ٢٣كانون الثاين/يناير ١٩٩٦

٢٥
٣٥
٤٦
٤٩

ق�ضية كالوت رقم ١٥٠

حمكمة النق�ض،
 ١٧كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦

١
٦

ق�ضية كالوت رقم ٢٠٦

حمكمة النق�ض،
 ٢كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٣١

ق�ضية كالوت رقم ٢٠٧

حمكمة النق�ض،
 ٢٧كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
١٨

ق�ضية كالوت رقم ٢٢٤

حمكمة النق�ض،
 ١٦متوز/يوليه ١٩٩٨

١
١٨
١٩
٣١

ق�ضية كالوت رقم ٢٤٢
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حمكمة النق�ض،
 ٥كانون الثاين/يناير ١٩٩٩

٤
٣٦

ق�ضية كالوت رقم ٢٤١

حمكمة النق�ض،
� ٢٦أيار/مايو ١٩٩٩

١
٢٥
٣٨
٣٩
٤٦
٤٩
٨١
٨٤

ق�ضية كالوت رقم ٣١٥

حمكمة النق�ض،
 ٢٦حزيران/يونيه ٢٠٠١

١
٦
٥٧

حمكمة النق�ض،
� ١٩آذار/مار�س ٢٠٠٢

٤٢

ق�ضية كالوت رقم ٤٧٩

حمكمة النق�ض،
� ٢٤أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٣

٣٥
٣٦

ق�ضية كالوت رقم ٤٩٤

حمكمة النق�ض،
 ٣٠حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٧٩

ق�ضية كالوت رقم ٨٣٩

حمكمة النق�ض،
 ٤ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٥

٤٠

ق�ضية كالوت رقم ٨٣٨

حمكمة النق�ض،
 ٢٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٥

٦

ق�ضية كالوت رقم 837

حمكمة النق�ض،
� ١٣شباط/فرباير ٢٠٠٧

٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٨٣٦

حمكمة النق�ض،
 ٢ني�سان�/أبريل ٢٠٠٨

٩٣

ق�ضية كالوت رقم ١٠٣٠

حمكمة النق�ض،
� ١٦أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٨

٣٥
٣٩
٤٠

ق�ضية كالوت رقم ١٠٢٨

حمكمة النق�ض،
� ٣شباط/فرباير ٢٠٠٩

٣٩

ق�ضية كالوت رقم ١٠٢٧

حمكمة النق�ض،
 ٨ني�سان�/أبريل ٢٠٠٩

٣٩

ق�ضية كالوت رقم 1026

حمكمة النق�ض،
 ٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٩

١

حمكمة النق�ض،
 ٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٩

٦
٨٢

البلد/املحكمة

ق�ضية كالوت رقم ١٠٢٥

حمكمة النق�ض،
 8ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠11

ق�ضية كالوت رقم 1512

حمكمة النق�ض،
 27ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠12

ق�ضية كالوت رقم 1510

حمكمة النق�ض،
� 26آذار/مار�س ٢٠13

ق�ضية كالوت رقم 1509

حمكمة النق�ض،
 17كانون الأول/دي�سمرب ٢٠13

ق�ضية كالوت رقم 1505
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حمكمة النق�ض،
� 27أيار/مايو ٢٠14

ق�ضية كالوت رقم 1502

حمكمة النق�ض،
 4ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠14

ق�ضية كالوت رقم 1554

حماكم اال�ستئناف
١
اجلزء الثاين
١٩
٢٣

ق�ضية كالوت رقم ١٥٨

حمكمة اال�ستئناف يف �شامبريي،
� ٢٥أيار/مايو ١٩٩٣

٣

ق�ضية كالوت رقم ١٥٧

حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل،
 ١٦حزيران/يونيه ١٩٩٣

١
٥٧

ق�ضية كالوت رقم ٢٥

حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل،
 ٢٣ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٣

٧

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
 ١٠ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣

١
٥٧

ق�ضية كالوت رقم ١٥٦

حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل،
� ٢٢شباط/فرباير ١٩٩٥

١
٧
٢٥
٤٩
٥٣
٦١
٦٤
٧٣

ق�ضية كالوت رقم ١٥٤

حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل،
� ٢٦شباط/فرباير ١٩٩٥

٦
٨
١٤
٤٨
٥٥

ق�ضية كالوت رقم ١٥١

حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل،
� ٢٩آذار/مار�س ١٩٩٥

٢٩
٥٧

ق�ضية كالوت رقم ١٥٣

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
 ٦ني�سان�/أبريل ١٩٩٥

٧٤
٧٨
٨٤

حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل،
 ٢٦ني�سان�/أبريل ١٩٩٥

١
٣
٢٥
٤٦
٤٩
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ١٥٢

حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل،
� ١٣أيلول�/سبتمرب ١٩٩٥

٤
٩
٣٥
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٠٢

حمكمة اال�ستئناف يف كوملار،
� ٢٦أيلول�/سبتمرب ١٩٩٥

٦

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
 ٢٢ني�سان�/أبريل ١٩٩٢
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املادة

مالحظات

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
 ١٣كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥

اجلزء الثاين
١٨
١٩
٢٣
٣٥

ق�ضية كالوت رقم ٢٠٣

حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل،
� ١٥أيار/مايو ١٩٩٦

١
٣٥
٣٦

ق�ضية كالوت رقم ٢٠٤

حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل،
 ٢٣ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٦

١
٧
٥٧

ق�ضية كالوت رقم ٢٠٥

حمكمة اال�ستئناف يف �إيك�س�-آن-بروفان�س،
 ٢١ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

٨١
٨٤

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
 ١٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٧

٦
٥٧

ق�ضية كالوت رقم ٢٢٣

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
 ١٤كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
٧
٥٧
٨١

ق�ضية كالوت رقم ٣١٢

حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي،
 ٢٩كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٣٩
٤٦
٤٧
٤٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٢٥

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
� ٤آذار/مار�س ١٩٩٨

١
٣٠
٣١
٣٥
٤٥

ق�ضية كالوت رقم ٢٤٤

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
� ١٨آذار/مار�س ١٩٩٨

١
٣١
٣٥
٤٥

ق�ضية كالوت رقم ٢٤٥

حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل،
� ٤شباط/فرباير ١٩٩٩

١
٢٥

ق�ضية كالوت رقم ٢٤٣

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
� ٢١أيار/مايو ١٩٩٩

١

ق�ضية كالوت رقم ٣١٤

حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل،
 ٢١ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٩

١
٣
٨
٩
١٨
٢٥
٤٩
٧٤
٨٤

ق�ضية كالوت رقم ٣١٣

حمكمة اال�ستئناف يف روا،
� ١٧شباط/فرباير ٢٠٠٠

٤٢

حمكمة اال�ستئناف يف كوملار،
 ٢٤ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٠

١
١٠

البلد/املحكمة

ق�ضية كالوت رقم ٤٠٠

		
538

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

			

املادة

مالحظات

حمكمة اال�ستئناف يف �أورليان،
� ٢٩آذار/مار�س ٢٠٠١

١

ق�ضية كالوت رقم ٣٩٨

حمكمة اال�ستئناف يف كوملار،
 ١٢حزيران/يونيه ٢٠٠١

١
٢
٥٣
٧٧
٧٩

ق�ضية كالوت رقم ٤٨٠

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
 ١٤حزيران/يونيه ٢٠٠١

٣
٣٥
٣٦
٤٩

ق�ضية كالوت رقم ٤٨١

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
 ٦ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١

٤
٦
٧
١٢
٣٨
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٤٨٢

حمكمة اال�ستئناف يف كوملار،
 ٢٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٤٢

ق�ضية كالوت رقم ٤٩١

حمكمة اال�ستئناف يف غرونوبل،
 ٢٨ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

١٢
٧٨

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
� ١٠أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٣

٤

ق�ضية كالوت رقم ٤٩٠

حمكمة اال�ستئناف يف ليون،
 ١٨كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٣٥

ق�ضية كالوت رقم ٤٩٢

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
 ٤حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٥١

حمكمة اال�ستئناف يف بواتييه،
 ٢٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٤

٣٩
٤٦

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
 ٤ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٥٣

حمكمة اال�ستئناف يف باري�س،
� ٢٥شباط/فرباير ٢٠٠٥

٣٦
٣٩

حمكمة اال�ستئناف يف فر�ساي،
 ١٣ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٥

٤

حمكمة اال�ستئناف يف روا،
 ١٩كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

٣٥
٣٩
٤٠

حمكمة اال�ستئناف يف كوملار،
� ٢٦شباط/فرباير ٢٠٠٨

٣

حمكمة اال�ستئناف يف رين،
� ٢٧أيار/مايو ٢٠٠٨

١٨
٢٦
٣٥
٤٩
٧٤
٧٥
٧٧

البلد/املحكمة

ق�ضية كالوت رقم ١٠٢٩

					
البلد/املحكمة
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املادة

539

مالحظات

حمكمة اال�ستئناف يف رين،
� 9أيار/مايو ٢٠12

ق�ضية كالوت رقم 1511

حمكمة اال�ستئناف يف بوردو،
� 12أيلول�/سبتمرب ٢٠13

ق�ضية كالوت رقم 1508

حمكمة اال�ستئناف يف كوملار،
 6ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠13

ق�ضية كالوت رقم 1507

حمكمة اال�ستئناف يف نان�سي،
 6ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠13

ق�ضية كالوت رقم 1506

حمكمة اال�ستئناف يف دووي،
� 6شباط/فرباير ٢٠14

ق�ضية كالوت رقم 1504

حمكمة اال�ستئناف يف ليون،
� 27آذار/مار�س ٢٠14

ق�ضية كالوت رقم 1503

حماكم املناطق
املحكمة التجارية يف باري�س،
 ٢٨ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٧

١

املحكمة العليا يف كوملار،
 ١٨كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧

١
٥٣

املحكمة التجارية يف بي�سان�سون،
 ١٩كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

١
٧٩

املحكمة التجارية يف مونتارغي،
 ٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٠

١

املحكمة العليا يف فر�ساي،
 ٢٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٤

٤٢

املحكمة العليا يف �سرتا�سبورغ،
 ٢٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

١٨
٥٤
٦٣

املحكمة التجارية يف فر�ساي،
� ١٢آذار/مار�س ٢٠١٠

٥٣
٦٤
٧٨

التحكيم
غرفة التحكيم يف باري�س،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧الق�ضية رقم ٩٩٢٦

٣٥
٣٦

فنلندا
املحكمة العليا
املحكمة العليا يف فنلندا (،)Korkein Oikeus
 ١٤ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٥

٢
٥٧

ق�ضية كالوت رقم ٨٤٣
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البلد/املحكمة

املادة

			
مالحظات

حماكم اال�ستئناف
حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي،
 ٢٩كانون الثاين/يناير ١٩٩٨

٩
٣٥
٣٨

حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي،
 ٣٠حزيران/يونيه ١٩٩٨

٣٥
٣٩
٧٢
٧٣

حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي،
 ٢٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٠

٧٤
٧٧

حمكمة اال�ستئناف يف توركو،
 ١٢ني�سان�/أبريل ٢٠٠٢

٩

حمكمة اال�ستئناف يف هل�سنكي،
� ٣١أيار/مايو ٢٠٠٤

٨
٣٥
٣٦
٣٨
٣٩
٥٨
٧٤
٧٧

حمكمة اال�ستئناف يف توركو،
� ٢٤أيار/مايو ٢٠٠٥

٣٩
٧٤
٧٧
٧٩

ق�ضية كالوت رقم 1182

حماكم املناطق
املحكمة املحلية يف هل�سنكي
 ١١حزيران/يونيه ١٩٩٥

٣٥
٣٨
٣٩

املحكمة املحلية يف كووبيو،
 ٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

٧٤
٨١
٨٤

كرواتيا
املحاكم العليا
املحكمة التجارية العليا،
 ٢٦متوز/يوليه ٢٠٠٥

٧
٥٣
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩١٩

املحكمة التجارية العليا،
� ٢٦أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٦

٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩١٨

املحكمة التجارية العليا،
 ٢٤ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٦

٧
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩١٧

املحكمة التجارية العليا،
 ١٩كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٦

١

ق�ضية كالوت رقم ٩١٦

املحكمة التجارية العليا،
� ٢٠شباط/فرباير ٢٠٠٧

٤

ق�ضية كالوت رقم 915

					
البلد/املحكمة
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املادة

541

مالحظات

كندا
حماكم اال�ستئناف
حمكمة اال�ستئناف يف �أونتاريو،
 ٢٦كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠

٧٧

املحاكم االبتدائية
حمكمة �أونتاريو  -ال�شعبة العامة،
 ١٦كانون الأول/دي�سمرب �[ ١٩٩٨أ�صبحت الآن حمكمة
العدل يف �أونتاريو  -ال�شعبة العامة]

٧٤

حمكمة العدل العليا يف �أونتاريو،
� ٣١آب�/أغ�سط�س ١٩٩٩

١
٢
٣٥
٣٩
٤٠
٥٢

ق�ضية كالوت رقم ٣٤١

املحكمة العليا يف كولومبيا الربيطانية،
� ٢١آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٣

٣٥
٧١

ق�ضية كالوت رقم ٥٣٢

املحكمة العليا يف �أونتاريو،
 ٦ت�شرين الأول�/أكتوبر �[ ٢٠٠٣أ�صبحت الآن حمكمة العدل
العليا يف �أونتاريو]

٢٥

ق�ضية كالوت رقم ٨٥٩

املحكمة العليا يف كيبيك ،منطقة مونرتيال،
 ٢٩متوز/يوليه ٢٠٠٥

٤

م�صر
املحكمة العليا
املحكمة العليا،
 ١١ني�سان�/أبريل ٢٠٠٦

١٣

التحكيم
حتكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدويل
بالقاهرة،
 ٣ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٥

٤٥
٤٦

مركز اال�سكندرية للتحكيم الدويل،
 ١٦كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٥٣

املك�سيك
حماكم اال�ستئناف
حمكمة اال�ستئناف الأوىل يف امل�سائل املدنية التابعة للدائرة
الأوىل،
� ١٠آذار/مار�س ٢٠٠٥

٧

ق�ضية كالوت رقم 1193
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البلد/املحكمة
حمكمة اال�ستئناف يف باخا كاليفورنيا،
� 24آذار/مار�س ٢٠٠6

املادة

			
مالحظات

59

املحاكم االبتدائية
املحكمة االبتدائية املدنية ال�ساد�سة ،مدينة تيخوانا،
والية باخا كاليفورنيا،
 ١٤متوز/يوليه ٢٠٠٠

١
53
57

املحكمة االبتدائية يف مك�سيكو
(،)Juzgado de Primera Instancia Mexico DF
 ٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٤

١٩

املحكمة االبتدائية املدنية الأوىل يف لريما دي فيليادا

(Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de
،)Lerma de Villada

٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٧٧٦

 ٣ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٦

حمكمة اال�ستئناف الأوىل يف امل�سائل املدنية التابعة للدائرة
الأوىل،
� ١٠آذار/مار�س ٢٠٠٥

١٩

ق�ضية كالوت رقم 1193

التحكيم
جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك،
� ٤أيار/مايو ١٩٩٣

٦٢
٨١

جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك،
 ٢٩ني�سان�/أبريل ١٩٩٦

٧
١١
اجلزء الثاين
١٨
٢٣
٣٤
٣٥
٦٩

ق�ضية كالوت رقم 1194

جلنة حماية التجارة اخلارجية يف املك�سيك،
 ٣٠ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨

١
٧

ق�ضية كالوت رقم 1184

اململكة املتحدة
املحكمة العليا
جمل�س اللوردات،
 ١متوز/يوليه ٢٠٠٩

٨

حمكمة اال�ستئناف
حمكمة اال�ستئناف،
� ١٧شباط/فرباير ٢٠٠٦

٨

					
البلد/املحكمة
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املادة

543

مالحظات

النم�سا
املحكمة العليا
املحكمة العليا،
 ٢متوز/يوليه ١٩٩٣

١٣

املحكمة العليا،
 ٢٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٤

٣

ق�ضية كالوت رقم ١٠٥

املحكمة العليا،
 ١٠ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤

١
٦
٨
١٠
اجلزء الثاين
١٤
٥٥
٥٤
٩٩

ق�ضية كالوت رقم ١٠٦

املحكمة العليا،
� ٦شباط/فرباير ١٩٩٦

١
٢
٧
٨
٩
١١
اجلزء الثاين
١٤
١٩
٢٦
٢٩
٤١
٥٤
٦٠
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٧١
٧٥
٧٦
٧٧
٨٠

ق�ضية كالوت رقم ١٧٦

املحكمة العليا،
� ٢٧شباط/فرباير ١٩٩٦

٥٣

املحكمة العليا،
� ٢٦أيار/مايو ١٩٩٦

١٠٠

املحكمة العليا،
� ١١شباط/فرباير ١٩٩٧

٢
٦

ق�ضية كالوت رقم ١٩٠

املحكمة العليا،
� ٢٠آذار/مار�س ١٩٩٧

١
٤
٨
اجلزء الثاين
١٤
١٩

ق�ضية كالوت رقم ١٨٩
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البلد/املحكمة

املادة

			
مالحظات

املحكمة العليا،
 ٢٤ني�سان�/أبريل ١٩٩٧

٤
٨

املحكمة العليا،
 ٢٦ني�سان�/أبريل ١٩٩٧

١٣

املحكمة العليا،
 ١٨حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
اجلزء الثاين
١٤
١٨

املحكمة العليا،
� ٨أيلول�/سبتمرب ١٩٩٧

١

املحكمة العليا،
� ١١أيلول�/سبتمرب ١٩٩٧

١
٦٣
٦٤

ق�ضية كالوت رقم ٣٠٧

املحكمة العليا،
� ١٢شباط/فرباير ١٩٩٨

١
٧١
٧٣
٧٦

ق�ضية كالوت رقم ٢٣٨

املحكمة العليا،
� ١٠آذار/مار�س ١٩٩٨

١
٥٧

ق�ضية كالوت رقم ٤٢١

املحكمة العليا،
 ٢٥حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٤

املحكمة العليا،
 ٣٠حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٧
٢٧
٣٩

املحكمة العليا،
� ١٠أيلول�/سبتمرب ١٩٩٨

٣١

املحكمة العليا،
 ١٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٨

١
٤
٦
٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٤٠

املحكمة العليا،
� ١١آذار/مار�س ١٩٩٩

١

ق�ضية كالوت رقم ٣٠٦

املحكمة العليا،
� ١٩آذار/مار�س ١٩٩٩

١
اجلزء الثاين

املحكمة العليا،
 ٢٩حزيران/يونيه ١٩٩٩

١
٧
١١
٢٩
٣١
٤٩
٥٧
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع اخلام�س
٨١
٨٢
٨٣

ق�ضية كالوت رقم ٢٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٣٠٥

ق�ضية كالوت رقم ٤٢٢
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املادة

مالحظات

املحكمة العليا،
� ٢٧آب�/أغ�سط�س ١٩٩٩

١
٣٨
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٤٢٣

املحكمة العليا،
 ١٢ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩

١

املحكمة العليا،
� ٩آذار/مار�س ٢٠٠٠

١
٧
٨
١١

ق�ضية كالوت رقم ٤٢٤

املحكمة العليا،
� ٢١آذار/مار�س ٢٠٠٠

١
٤
٦
٩

ق�ضية كالوت رقم ٤٢٥

املحكمة العليا،
 ١٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٠

١
٧
٢٥
٤٩

ق�ضية كالوت رقم ٤٢٦

املحكمة العليا،
 ٢٨ني�سان�/أبريل ٢٠٠٠

١
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٦٤
٧٤
٧٥
٧٦

ق�ضية كالوت رقم ٤٢٧

املحكمة العليا،
� ٧أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٠

١
٤
٧
اجلزء الثاين
٤٦
٤٩

ق�ضية كالوت رقم ٤٢٨

املحكمة العليا،
 ١٨ني�سان�/أبريل ٢٠٠١

٣

املحكمة العليا،
 ٥متوز/يوليه ٢٠٠١

٤٩

ق�ضية كالوت رقم ٥٣٥

املحكمة العليا،
 ٢٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠١

٤
٦
٧
٩
٥٤
٥٧

ق�ضية كالوت رقم ٦٠٥

املحكمة العليا،
 ١٤كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٣
٦
٨
اجلزء الثاين
٣٨
٣٩
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤

ق�ضية كالوت رقم ٥٤١

٣٩
٤٤

ق�ضية كالوت رقم ٥٤٢

البلد/املحكمة

املحكمة العليا،
 ١٧ني�سان�/أبريل ٢٠٠٢
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البلد/املحكمة

املادة

			
مالحظات

املحكمة العليا،
 ١٨كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٢

١
٧

املحكمة العليا،
� ٢٧شباط/فرباير ٢٠٠٣

٩
٣٥
٤٠

املحكمة العليا،
� ١٠أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٣

٢

املحكمة العليا،
 ١٨ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣

٥٧

املحكمة العليا،
 ١٧كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

١
٦
٨
٧٣
٩٦

املحكمة العليا،
� ٢٩آذار/مار�س ٢٠٠٤

٥٧

املحكمة العليا،
 ٢١ني�سان�/أبريل ٢٠٠٤

٣
٦
٧٩

املحكمة العليا،
 ٢٦كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

١
٦
٨
١٠

املحكمة العليا،
� ٢٣أيار/مايو ٢٠٠٥

٧
٤٠
٤٩
٥٠

ق�ضية كالوت رقم ٧٤٧

املحكمة العليا،
� ٢٤أيار/مايو ٢٠٠٥

٦
٢٧
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٧٤٨

املحكمة العليا،
 ٢١حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٦
٣٨
٥١
٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٧٤٩

املحكمة العليا،
� ٣١آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٥

٨
٩

ق�ضية كالوت رقم ٧٥٠

املحكمة العليا،
� ٨أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٥

٥٧

املحكمة العليا،
 ٨ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

٣
٧
٣٩
٥٨
٧١

املحكمة العليا،
 ٢٥كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٢٥
٣٥
٤٩

ق�ضية كالوت رقم ٧٥٢

املحكمة العليا،
� ١٢أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٦

٤٢
٤٣

ق�ضية كالوت رقم ٧٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٥٣٦

ق�ضية كالوت رقم ٥٣٤

					
البلد/املحكمة
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املادة

547

مالحظات

املحكمة العليا،
 ٣٠ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٦

٣٩
٤٠

املحكمة العليا،
 ١٩ني�سان�/أبريل ٢٠٠٧

٣٥

املحكمة العليا،
 ٤متوز/يوليه ٢٠٠٧

٦
٣٦
٦٩

املحكمة العليا،
 ١٩كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٣٩
٤٠
٤٥

املحكمة العليا،
 ٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٨

٥٧

املحكمة العليا،
� ٨أيار/مايو ٢٠٠٨

٣٩

املحكمة العليا،
 ٢ني�سان�/أبريل ٢٠٠٩

٦
٣٨
٣٩

املحكمة العليا،
 28حزيران/يونيه 2012

38

املحكمة العليا،
 15ت�شرين الثاين/نوفمرب 2012

25

ق�ضية كالوت رقم 1517

املحكمة العليا،
 13كانون الأول/دي�سمرب 2012

18
23

ق�ضية كالوت رقم 1516

املحكمة العليا،
 15كانون الثاين/يناير 2013

74

ق�ضية كالوت رقم 1515

ق�ضية كالوت رقم 1058

ق�ضية كالوت رقم 1057

حماكم اال�ستئناف
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك،
 ١متوز/يوليه ١٩٩٤

٤
٧
٢٥
٣٥
٣٦
٤٦
٤٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س،
� ٢٣أيار/مايو ١٩٩٥

٧١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س،
 ٩ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

٩
٣٥
٥٠
٧٦

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فيينا،
 ٧ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

١

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س،
� ١١آذار/مار�س ١٩٩٨

٥٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س،
 ١٥حزيران/يونيه ٢٠٠٠

٤
٥٣
٦٢

ق�ضية كالوت رقم ١٠٧

ق�ضية كالوت رقم ١٧٥

		
548

الأون�سيرتال نبذة عن ال�سوابق الق�ضائية امل�ستندة �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع

البلد/املحكمة

املادة

			
مالحظات

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س،
 ٢٤كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٤

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س،
 ٢٤كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢

٦٣
٧٦
٧٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س،
� ٧آذار/مار�س ٢٠٠٢

٨
٩
١٩

ق�ضية كالوت رقم ٥٣٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك،
 ٢٦ني�سان�/أبريل ٢٠٠٢

٣٨
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٥٣٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س،
� ٣١أيار/مايو ٢٠٠٢

٥٤
٦١
٦٤
٧٥

ق�ضية كالوت رقم ٥٣٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س،
� ١٦أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٢

٢٧
٧٥
٨٨

ق�ضية كالوت رقم ٥٤٠

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف فيينا،
 ١حزيران/يونيه ٢٠٠٤

٣
٥٧

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س،
 ٢٩متوز/يوليه ٢٠٠٤

١
١٠
٢٦
٦١
٦٤
٧٥

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك،
� ١شباط/فرباير ٢٠٠٥

٨
9

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س،
� ٢٣آذار/مار�س ٢٠٠٥

٤
٨
١٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س،
 ١حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٣٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س،
� ٨آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٥

٦
٨
٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س،
 ٢٣كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٦
٨
١٢
٣٦
٦٩

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س،
� ٤أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٧

٣
٦

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف �إن�سربوك،
 ١٨كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٣
٦
١٣
١٨

حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف لينت�س،
� ٨شباط/فرباير ٢٠12

74

ق�ضية كالوت رقم ٧٤٦

					
البلد/املحكمة
حمكمة اال�ستئناف الإقليمية يف غرات�س،
 19حزيران/يونيه ٢٠13
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املادة

549

مالحظات

35

حماكم املناطق
حمكمة الق�ضايا املدنية يف منطقة غرات�س،
� ٤آذار/مار�س ١٩٩٣

٥٥

حمكمة منطقة �إن�سربوك،
 ٩متوز/يوليه ٢٠٠٤

٩

املحاكم اخلا�صة
املحكمة التجارية يف فيينا،
� ٤آذار/مار�س ١٩٩٧

٦

املحكمة التجارية يف فيينا،
� ٣أيار/مايو ٢٠٠٧

٧

التحكيم
حمكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية االحتادية
 فيينا، ١٥حزيران/يونيه ١٩٩٤

١
٤
٦
٧
٥٣
اجلزء الثالث،
الف�صل اخلام�س ،الفرع الثاين
٧٤
٧٧
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٣

حمكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية االحتادية
 فيينا، ١٥حزيران/يونيه ١٩٩٤

١
٤
٧
١٦
٢٩
٣٨
٣٩
٧٤
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٤

قرار التحكيم رقم  ،S2/97هيئة حتكيم بور�صة املنتجات
الزراعية  -فيينا ،النم�سا،
 ١٠كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧

٦٨
٧٢
٧٣

نيوزيلندا
حمكمة اال�ستئناف
حمكمة اال�ستئناف ،ويلينغتون،
 ٢٧ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠

٨

ق�ضية كالوت رقم 702
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البلد/املحكمة
حمكمة اال�ستئناف ،ويلينغتون،
 22متوز/يوليه ٢٠11

			

املادة

مالحظات

7
35

ق�ضية كالوت رقم 1256

املحاكم العليا
املحكمة العليا� ،أوكالند،
� ٢٧آذار/مار�س ٢٠٠٢

٨

املحكمة العليا يف نيوزيلندا،
 ٣٠متوز/يوليه ٢٠١٠

٧
٣٥

ق�ضية كالوت رقم 1257

هنغاريا
املحكمة العليا
املحكمة العليا ،Legfelsóbb Biróság
� ٢٥أيلول�/سبتمرب ١٩٩٢

٢
١٤
١٩
٢٣
٥٥

ق�ضية كالوت رقم ٥٣

حماكم اال�ستئناف
( Fováosi Biróságحمكمة املنطقة احل�ضرية الكربى)،
بوداب�ست،
 ١٠كانون الثاين/يناير ١٩٩٢

١٩
٢٣

 ،Fovárosi Biróságبوداب�ست،
� ٢٤آذار/مار�س ١٩٩٢

١١
١٢
١٤
٥٤
٩٦

ق�ضية كالوت رقم ٥٢

 ،Fovárosi Biróságبوداب�ست،
� ١٩آذار/مار�س ١٩٩٦

١

ق�ضية كالوت رقم ١٢٦

 ،Fovárosi Biróságبوداب�ست،
� ٢١أيار/مايو ١٩٩٦

١
٩٢
١٠٠

ق�ضية كالوت رقم ١٤٣

 ،Fovárosi Biróságبوداب�ست،
 ١٧حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
اجلزء الثاين
١٨
١٩

ق�ضية كالوت رقم ١٧٣

 ،Fovárosi Biróságبوداب�ست،
 ١متوز/يوليه ١٩٩٧

١

ق�ضية كالوت رقم ١٧٢

،Szegedi Itelotabla
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٣

٣

املجل�س الق�ضائي يف �سيغيد،
 ٢٢ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٦٢
٧٨

املجل�س الق�ضائي يف �سيغيد،
 ٥كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٨

٣٨
٣٩

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

551

مالحظات

املحاكم االبتدائية
حمكمة املقاطعة يف ت�شونغراد،
 ٦حزيران/يونيه ٢٠٠٧

١١
٥٩
٦٢
٧٨

التحكيم
ق�ضية كالوت رقم ١٦١

هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة،
 ٢٠كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٣

١

هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة
يف بوداب�ست،
القرار ،Vb/94124
 ١٧ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥

٦
٥٣
٥٤
٦٢
٧١
٧٣
٧٨

هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة،
 ٥كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥

٣
٣٩
٧١
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ١٦٤

هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة،
 ١٠كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٦

٥٣
٥٩
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٦٦
٦٧
٦٩
٧٩

ق�ضية كالوت رقم ١٦٣

هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة،
� ٨أيار/مايو ١٩٩٧

١

ق�ضية كالوت رقم ١٧٤

هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة،
� ٢٥أيار/مايو ١٩٩٩

١
٦٢
٧٣
٧٧

ق�ضية كالوت رقم ٢٦٥

هيئة التحكيم التابعة للغرفة الهنغارية للتجارة وال�صناعة،
،Vb. 99144
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٠

٥٣

هولندا
املحكمة العليا
املحكمة العليا،
� ٢٥أيلول�/سبتمرب ١٩٩٢

١٠٠

املحكمة العليا،
� ٢٦أيلول�/سبتمرب ١٩٩٧

١
٣١

ق�ضية كالوت رقم 834
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البلد/املحكمة
املحكمة العليا،
 ٧ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧

املادة

			
مالحظات

١
٨
١١
١٢
اجلزء الثاين
١٤
٩٦

املحكمة العليا،
� ٢٠شباط/فرباير ١٩٩٨

١
٣٨
٣٩
٥٩

ق�ضية كالوت رقم ٨٣٣

املحكمة العليا،
� ٢١أيار/مايو ١٩٩٩

٣١

ق�ضية كالوت رقم ٩٣٢

املحكمة العليا،
 ٢٨كانون الثاين/يناير ٢٠٠٥

٤
٧
٨

ق�ضية كالوت رقم ٨٣١

املحكمة العليا،
� ٤شباط/فرباير ٢٠٠٥

٣٩

حماكم اال�ستئناف
حمكمة �آرنهيم،
 ٢٧ني�سان�/أبريل ١٩٩١

١٠٠

حمكمة هريتوغينبو�ش،
 ٢٧ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩١

١٠٠

حمكمة هريتوغينبو�ش،
� ٢٦شباط/فرباير ١٩٩٢

٤
٧
٣٩

حمكمة �أم�سرتدام،
 ١٦متوز/يوليه ١٩٩٢

١

حمكمة �أم�سرتدام،
 ٨ني�سان�/أبريل ١٩٩٣

١٠٠

حمكمة هريتوغينبو�ش،
 ٢٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٤

٥٣
٥٧

حمكمة �آرنهيم،
� ٢٢آب�/أغ�سط�س ١٩٩٥

٤
٧٧

حمكمة هريتوغينبو�ش،
 ٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٥

٣
٣١
٤٥
٥٧

حمكمة هريتوغينبو�ش،
 ٢٠ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٥

٥٧

حمكمة هريتوغينبو�ش،
 ٢٤ني�سان�/أبريل ١٩٩٦

اجلزء الثاين
١٨

حمكمة �آرنهيم،
� ٢١أيار/مايو ١٩٩٦

٤
٤٢

حمكمة ليفاردين،
 ٥حزيران/يونيه  ،١٩٩٦الرقم ٤٠٤

١

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

حمكمة �آرنهيم،
 ١٧حزيران/يونيه ١٩٩٧

١
٣٨
٣٩

حمكمة هريتوغينبو�ش،
 ٢٤متوز/يوليه ١٩٩٧

١

حمكمة هريتوغينبو�ش،
 ٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٧

١

حمكمة �أم�سرتدام،
 ٢٠ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧

٥٧

حمكمة هريتوغينبو�ش،
 ١٥كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٧

٣٨
٣٩
٦٤
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مالحظات

حمكمة �آرنهيم،
� ٩شباط/فرباير ١٩٩٩

٣٦
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٦٩

حمكمة �آرنهيم،
 ٢٧ني�سان�/أبريل ١٩٩٩

١
٣

حمكمة هريتوغينبو�ش،
� ٢٥شباط/فرباير ٢٠٠٣

٢

حمكمة الهاي،
 ٢٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٣

٧
٤٩

حمكمة ليفاردين،
� ٣١آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٥

٢

حمكمة هريتوغينبو�ش،
 ١١ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٥

٧
٣٨
٣٩
٤٩
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٤٤

حمكمة هريتوغينبو�ش،
 ٢٠كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٣٣

ق�ضية كالوت رقم ٩٤٣

حمكمة �آرنهيم،
� ١٥آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٦

٣٠
٣١

ق�ضية كالوت رقم ٩٤٠

حمكمة هريتوغينبو�ش،
� ١٩أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٦

٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٩٣٩

حمكمة اال�ستئناف يف الهاي،
� ٢٩أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٦

٣١

ق�ضية كالوت رقم ٨٢٩

حمكمة هريتوغينبو�ش،
 ٢كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٦
٧
٨
١١
٣٨
٣٩
٥٣
٥٤
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٨٢٨

حمكمة هريتوغينبو�ش،
 ١٣ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٦
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املادة

مالحظات

حمكمة هريتوغينبو�ش،
� ٢٩أيار/مايو ٢٠٠٧

٨
٩

ق�ضية كالوت رقم ٨٢٧

حمكمة �آرنهيم،
 ٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٨

٣٥
٤٧

حمكمة الهاي،
� ١٧شباط/فرباير ٢٠٠٩

٢

حمكمة �آرنهيم،
� 9آذار/مار�س ٢٠10

6

البلد/املحكمة

حماكم املقاطعات
املحكمة اجلزئية يف �أمليلو،
 ٢١حزيران/يونيه ١٩٨٩

١٠٠

املحكمة اجلزئية يف �ألكمار،
 ٣٠ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٩

١

املحكمة اجلزئية يف �ألكمار،
� ٨شباط/فرباير ١٩٩٠

١

املحكمة اجلزئية يف دوردريخت،
 ٢١ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٠

١

املحكمة اجلزئية يف رورموند،
 ١٩كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩١

١
٣٨
٣٩
٤٠

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
� ٣أيلول�/سبتمرب ١٩٩٢

١٠٠

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
 ٢٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٢

١٠٠

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
� ٢٥شباط/فرباير ١٩٩٣

١
٤
٧

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
 ١٥ني�سان�/أبريل ١٩٩٣

١٠٠

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
 ٢٩ني�سان�/أبريل ١٩٩٣

١٠٠

املحكمة اجلزئية يف رورموند،
� ٦أيار/مايو ١٩٩٣

١
٤
٧
٧٤
٧٨

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
� ٢٧أيار/مايو ١٩٩٣

٢
١٠٠

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
 ٣٠كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٣

١
٧٨

املحكمة اجلزئية يف �أم�سرتدام،
 ١٥حزيران/يونيه ١٩٩٤

٥٣
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٨

ق�ضية كالوت رقم ٩٩

ق�ضية كالوت رقم ١٠٠

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

املحكمة اجلزئية يف �أم�سرتدام،
 ٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٤

١
٤
٧
٢٤

املحكمة اجلزئية يف ميدلبورغ،
 ٢٥كانون الثاين/يناير ١٩٩٥

١
٤
٧
٥٧

املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل،
� ١آذار/مار�س ١٩٩٥

١
٤
٤٢

املحكمة اجلزئية يف الهاي،
 ٧حزيران/يونيه ١٩٩٥

١
٦
٣٩

املحكمة اجلزئية يف �أمليلو،
� ٩آب�/أغ�سط�س ١٩٩٥

١
٧٨

املحكمة اجلزئية يف روتردام،
 ٢١ت�شرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦

١
٨٢

املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل،
� ٥آذار/مار�س ١٩٩٧

١
٧
٣٨
٣٩

املحكمة اجلزئية يف زوتفني،
� ٢٩أيار/مايو ١٩٩٧

١
٤
٧

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
 ١٧متوز/يوليه ١٩٩٧

١
٧
٣٦
اجلزء الثاين ،الف�صل الرابع
٦٩

املحكمة اجلزئية يف هيرتوغينبو�ش،
 ٢ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٨

٧١
٧٧
٧٩

املحكمة اجلزئية يف روتردام،
 ١٢متوز/يوليه ٢٠٠١

٧
١١
١٢
٧٩
٩٦

املحكمة اجلزئية يف روتردام،
 ١ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١

١

املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل،
 ٢٩كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣

٥١

املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل،
� ٢١أيار/مايو ٢٠٠٣

٣٥

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
� ١٧آذار/مار�س ٢٠٠٤

٤
٨
٩
١١
١٢

555

مالحظات
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البلد/املحكمة

املادة

املحكمة اجلزئية يف هارليم،
 ١٥كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٥

٢

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
� ١آذار/مار�س ٢٠٠٦

٧
٢
٧٤
٧٧

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
 ٢٨حزيران/يونيه ٢٠٠٦

٣٥

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
 ١٧كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

٧
١١
١٢

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
 ١٤ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٤

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
 ١٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

٤

املحكمة اجلزئية يف بريدا،
� ٢٧شباط/فرباير ٢٠٠٨

٧
١٨

املحكمة اجلزئية يف زوتفني،
� ٢٧شباط/فرباير ٢٠٠٨

٣٩
٧٨

املحكمة اجلزئية يف ميدلبورغ،
 ٢ني�سان�/أبريل ٢٠٠٨

٢

املحكمة اجلزئية يف روتردام،
 ١٥ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٨

٣٥
٧٤

املحكمة اجلزئية يف روتردام،
 ٥ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨

٦
٧٨

املحكمة اجلزئية يف بريدا،
 ١٦كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٦
١١
٣٨
٣٩
٧٤
٧٨

املحكمة اجلزئية يف روتردام،
 ٢١كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٧
٧٨

املحكمة اجلزئية يف �أوتريخت،
 ٢١كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩

٨

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
� ١١شباط/فرباير ٢٠٠٩

٦
٨
٢٧
٣٨
٣٩

املحكمة اجلزئية يف روتردام،
� ٢٥شباط/فرباير ٢٠٠٩

٧

املحكمة اجلزئية يف �أوتريخت،
 ١٥ني�سان�/أبريل ٢٠٠٩

٦

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
� ٢٩أيار/مايو ٢٠٠٩

٧٥

			
مالحظات

ق�ضية كالوت رقم 1203

ق�ضية كالوت رقم 1202

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

املحكمة اجلزئية يف �أم�سرتدام،
 ٣حزيران/يونيه ٢٠٠٩

٧

املحكمة اجلزئية يف روتردام،
 ١متوز/يوليه ٢٠٠٩

٥٣
٥٩

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
 ٢٩متوز/يوليه ٢٠٠٩

٧
٣٣
٧١

املحكمة اجلزئية يف �آرنهيم،
 ٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٩

٨

املحكمة اجلزئية يف ت�سفويل،
 ٩كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

٧

املحكمة اجلزئية يف روتردام،
� ٣شباط/فرباير ٢٠١٠

٥٣

املحكمة اجلزئية يف روتردام،
� ١٧آذار/مار�س ٢٠١٠

٧

557

مالحظات

التحكيم
معهد التحكيم الهولندي،
 ١٥ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم ٢٣١٩

٧
٣٩
٧١
٧٣

معهد التحكيم الهولندي،
� ١٠شباط/فرباير ٢٠٠٥

٧
٨
٩

ق�ضية كالوت رقم ٧٢٠

الواليات املتحدة
املحاكم االحتادية
حماكم اال�ستئناف
حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة اخلام�سة)
 ١٥حزيران/يونيه ١٩٩٣

١
٨

ق�ضية كالوت رقم ٢٤

حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الثانية)
 ٦كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٥

١
٧
٢٥
٣٥
٤٥
٤٦
٤٩
٧٤
٧٥
٧٧
٨٦
٨٧

ق�ضية كالوت رقم ١٣٨
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املادة

مالحظات

حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة احلادية
ع�شرة)
 ٢٩حزيران/يونيه ١٩٩٨

١
٧
٨
١١
اجلزء الثاين
٣٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٢٢

حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الرابعة)
 ٢١حزيران/يونيه ٢٠٠٢

٧
٣٥

ق�ضية كالوت رقم ٥٨٠

حمكمة اال�ستئناف على م�ستوى الدائرة يف الواليات املتحدة
(الدائرة ال�سابعة)
 ١٩ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٧

ق�ضية كالوت رقم ٦١١

حمكمة اال�ستئناف على م�ستوى الدائرة يف الواليات املتحدة
(الدائرة التا�سعة)
� ٥أيار/مايو ٢٠٠٣

٨

ق�ضية كالوت رقم ٥٧٦

حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة اخلام�سة)
[ ١١حزيران/يونيه  ،٢٠٠٣جرى ت�صويبها بتاريخ  ٧متوز/
يوليه ]٢٠٠٣

٦
٣٦
٣٩
٤٠

ق�ضية كالوت رقم ٥٧٥

حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الثالثة)
 ٢٠حزيران/يونيه ٢٠٠٣

٩٢

ق�ضية كالوت رقم ٦١٢

حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة ال�سابعة)
� ٢٣أيار/مايو ٢٠٠٥

٧
٣٥
٣٦
٦٧

حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة احلادية
ع�شرة)
� ١٢أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٦

٨
٧٧

حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الثالثة)
 27حزيران/يونيه ٢٠٠7

مذكرة من الأمانة

حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الثالثة)
 ١٩متوز/يوليه ٢٠٠٧

٢٥
٤٧

حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة التا�سعة)
 ٨ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٧

١

حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الثانية)
� ٢٦أيار/مايو ٢٠٠٩

٧٩

حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الثالثة)
 1٦ني�سان�/أبريل ٢٠1٠

مذكرة من الأمانة

حمكمة الواليات املتحدة لال�ستئناف (الدائرة الثالثة)
 9ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠11

78

البلد/املحكمة

ق�ضية كالوت رقم ٧٧٧

ق�ضية كالوت رقم ٨٤٦

حماكم املناطق
حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
 ١٤ني�سان�/أبريل ١٩٩٢

١
٨

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
 ٦ني�سان�/أبريل ١٩٩٤

٥٠

ق�ضية كالوت رقم ٢٣
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املادة

مالحظات

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شمالية،
� ٩أيلول�/سبتمرب ١٩٩٤

١
٤٥
٧٤
٧٥
٧٧
٧٨
٨٦
٨٧

ق�ضية كالوت رقم ٨٥

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
� ٢٢أيلول�/سبتمرب ١٩٩٤

١
٢٩

ق�ضية كالوت رقم ٨٦

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
 ٢٣متوز/يوليه ١٩٩٧

١
١٤
٢٥
٦١
٦٣

ق�ضية كالوت رقم ١٨٧

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
 ٦ني�سان�/أبريل ١٩٩٨

١
٧
٨
اجلزء الثاين
١٩
٢٩

ق�ضية كالوت رقم ٤١٣

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
 ٢٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٩٨

١
٨
اجلزء الثاين
٩٢

ق�ضية كالوت رقم ٤١٩

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة لويزيانا ال�شرقية،
� ١٧أيار/مايو ١٩٩٩

١
٧
٢٥
٣٥
٤٩

ق�ضية كالوت رقم ٤١٨

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
 ٧كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩

١
اجلزء الثاين
١٤
١٨
١٩
٢٨
٧٢

ق�ضية كالوت رقم ٤١٧

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
� ٨آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٠

١١

ق�ضية كالوت رقم ٤١٤

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا ال�شرقية،
� ٢٩آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٠

٤
٧٤

ق�ضية كالوت رقم ٤٢٠

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شمالية،
 ٣٠كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

١
٨

ق�ضية كالوت رقم ٦١٧

املحكمة اجلزئية يف الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا
ال�شمالية،
 ٢٧متوز/يوليه ٢٠٠١

الديباجة
١
٦
١٠
١٢

ق�ضية كالوت رقم ٤٣٣

٧
٨

ق�ضية كالوت رقم ٤٣٤

البلد/املحكمة

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
� ٢٨آب�/أغ�سط�س ٢٠٠١
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املادة

مالحظات

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميت�شيغان الغربية،
 ١٧كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠١

١
٤
٨
٢٥
٦٤
٧١
٧٣

ق�ضية كالوت رقم ٥٧٨

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
� ٢٦آذار/مار�س ٢٠٠٢

١
٤
٦
٧
٩
اجلزء الثالث ،الف�صل الرابع
٦٧

ق�ضية كالوت رقم ٤٤٧

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
� ٢٧آذار/مار�س ٢٠٠٢

٤
٧
٨١

ق�ضية كالوت رقم ٦١٣

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
� ١٠أيار/مايو ٢٠٠٢

الديباجة
١
٤
٥
٧
٩
١٤
١٦
١٨

ق�ضية كالوت رقم ٥٧٩

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
� ٢١آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٢

١٦

ق�ضية كالوت رقم ٥٧٩

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية،
 ٢٢ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢

٩٥
١٠٠

ق�ضية كالوت رقم ٦١٦

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
 ٢٩كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣

٦
٧
٣٥

ق�ضية كالوت رقم ٥٧٤

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
 ٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٣

١

ق�ضية كالوت رقم ٦٠٩

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
� ٢١آذار/مار�س ٢٠٠٤

٧
٣٨

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا ال�شرقية،
� ٢٩آذار/مار�س ٢٠٠٤

١
٧
٥٤

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا ال�شرقية،
 ١٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٤

١

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
� ٢١أيار/مايو ٢٠٠٤

٣٩

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
 ٠٦متوز/يوليه ٢٠٠٤

٧٩

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك ال�شرقية،
� ١٩آذار/مار�س ٢٠٠٥

٧

البلد/املحكمة

ق�ضية كالوت رقم ٦٩٥

ق�ضية كالوت رقم ٦٩٩

					
البلد/املحكمة
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561

مالحظات

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
� ٣٠آذار/مار�س ٢٠٠٥

٤

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أالباما ال�شمالية،
 ٢٧ني�سان�/أبريل ٢٠٠٥

٤
٥٨

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كان�سا�س،
� ١٠أيار/مايو ٢٠٠٥

٥٣

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي،
 ١٥حزيران/يونيه ٢٠٠٥

٦
٩٢

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الو�سطى،
� ١٦آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٥

٤
٦

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شمالية،
 ٢ت�شرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٥

١
١٠

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الو�سطى،
 ٦كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٤

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة جزيرة رود،
 ٣٠كانون الثاين/يناير ٢٠٠٦

٦

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة تك�سا�س اجلنوبية،
� ٧شباط/فرباير ٢٠٠٦

١

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة وا�شنطن الغربية،
 ١٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٦

٤
٧

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
 1حزيران/يونيه ٢٠٠٦

مذكرة من الأمانة

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة وا�شنطن الغربية،
 ١٧متوز/يوليه ٢٠٠٦

٩٥

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
� ٢٣آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٦

١
٢
٣
٦
٨
٣٥
٣٦
٣٩
٧٤

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميني�سوتا،
 ٣١كانون الثاين/يناير ٢٠٠٧

١
٦
٣٥

ق�ضية كالوت رقم ٨٤٧

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كان�سا�س،
� ٢٨أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٧

٨

ق�ضية كالوت رقم ٨٤٤

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميت�شيغان ال�شرقية،
� ٢٨أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٧

١
٦
١٨

ق�ضية كالوت رقم 845

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كنتكي ال�شرقية،
� ١٨آذار/مار�س ٢٠٠٨

١
٣٩
٤٠

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
 ١٦ني�سان�/أبريل ٢٠٠٨

٧
٧٩

ق�ضية كالوت رقم ٨٤٨
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املادة

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ديالوير،
� ٩أيار/مايو ٢٠٠٨

١

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شرقية،
� ١٩أيار/مايو ٢٠٠٨

٨٥
٨٨

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة فلوريدا اجلنوبية،
� ١٩أيار/مايو ٢٠٠٨

١
٤
٦
١٢
١٨
٧٨

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميني�سوتا،
 ١٦حزيران/يونيه ٢٠٠٨

١

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية،
 ٢٥متوز/يوليه ٢٠٠٨

١
٤
٣٥
٧٨

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
� ٢٠آب�/أغ�سط�س ٢٠٠٨

٧
٤٦
٧٩

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
� ٣أيلول�/سبتمرب ٢٠٠٨

١
٧
٩٣

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي،
 ٧ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٨

١
٦
١٢

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو اجلنوبية،
� ٢٦آذار/مار�س ٢٠٠٩

١
٤
٥
٣٩
٤٩

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو اجلنوبية،
 ٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٩

٣٥

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة وا�شنطن الغربية،
 ٣ني�سان�/أبريل ٢٠٠٩

٣٥

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي،
 ١٥ني�سان�/أبريل ٢٠٠٩

٧
٧٤
٧٨

حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة (الدائرة الثانية)،
� ٢٦أيار/مايو ٢٠٠٩

٧٩

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
� ٢٩أيار/مايو ٢٠٠٩

٢
٦
٥٣
٥٤
٦٤
٧١
٧٢
٧٥

			
مالحظات

					
البلد/املحكمة
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املادة

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شرقية،
 ٢٦ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٩

٤

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة جورجيا ال�شمالية،
 ١٧كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

١
٧
٩٣

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أركان�سو ال�شرقية،
 ٢٣كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٩

١
٤
٥
٩٣

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كاليفورنيا ال�شرقية،
 ٢1كانون الثاين/يناير ٢٠١٠

١
٤
٦
١٨

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا ال�شرقية،
 ٢٩كانون الثاين/يناير ٢٠١٠

١
٨
٧٤

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
� ٣٠آذار/مار�س ٢٠١٠

٧٤

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أركان�سو،
 ٢ني�سان�/أبريل ٢٠١٠

٩٣

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة كولورادو،
 ٦متوز/يوليه ٢٠١٠

٨
٣٦

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة تيني�سي ال�شرقية،
 ٢٠ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠١٠

٩٣

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيويورك اجلنوبية،
 ١١كانون الثاين/يناير ٢٠١١

١
٦
٨

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ماريالند،
� ٨شباط/فرباير ٢٠١١

٨

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة تيني�سي الو�سطى،
 18متوز/يوليه ٢٠١١

4

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة ميزوري ال�شرقية،
 10كانون الثاين/يناير ٢٠١١

4
74

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة نيو جري�سي،
� 19آذار/مار�س ٢٠١2

4

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �إلينوي ال�شمالية،
� 21آذار/مار�س ٢٠١2

4

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة بن�سيلفانيا الغربية،
� 10أيلول�/سبتمرب ٢٠١3

8
اجلزء الثاين
19

حمكمة الواليات املتحدة ملنطقة �أريزونا،
 16كانون الأول/دي�سمرب ٢٠١4

1
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املادة

			
مالحظات

املحاكم اخلا�صة
حمكمة الواليات املتحدة للتجارة الدولية،
 24ت�شرين الأول�/أكتوبر 1989

6

حمكمة الإفال�س يف الواليات املتحدة ملنطقة �أوهايو
ال�شمالية ،الق�سم ال�شرقي،
 ١٠ني�سان�/أبريل ٢٠٠١

٤
٥٣

ق�ضية كالوت رقم ٦٣٢

حمكمة الإفال�س يف الواليات املتحدة ،منطقة �أوريغون،
� ٢٩آذار/مار�س ٢٠٠٤

٣٩
٤٠
٥٠

ق�ضية كالوت رقم ٦٩٤

حمكمة الواليات املتحدة للتجارة الدولية،
 ٧ني�سان�/أبريل ٢٠١٠

١٨

حماكم الواليات
حمكمة اال�ستئناف يف �أوريغون،
 ١٢ني�سان�/أبريل ١٩٩٥

٦

املحكمة العليا يف �أوريغون،
 ١١ني�سان�/أبريل ١٩٩٦

١١

ق�ضية كالوت رقم ١٣٧

١
اجلزء الثاين
١٨

ق�ضية كالوت رقم ٤١٦

١

ق�ضية كالوت رقم ٦٩٨

حمكمة منطقة مقاطعة هينيبني بوالية ميني�سوتا،
املنطقة الق�ضائية الرابعة،
� ٩آذار/مار�س �[ ١٩٩٩أ َّكدتها حمكمة ميني�سوتا لال�ستئناف ١٤ ،كانون
الأول/دي�سمرب ]١٩٩٩
املحكمة العليا ملا�سا�شو�سيت�س،
� ٢٨شباط/فرباير ٢٠٠٥
املحكمة العليا يف نيويورك ،الواليات املتحدة،
 14ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠1٥

مذكرة من الأمانة

التحكيم
املركز الدويل لت�سوية املنازعات التابع لرابطة التحكيم الأمريكية،
 ٢٣ت�شرين الأول�/أكتوبر ٢٠٠٧

٧
٧٩

رابطة التحكيم الأمريكية،
 ١٢كانون الأول/دي�سمرب ٢٠٠٧

٧٨

اليابان
حماكم املناطق
،Chiho Saibansho
� ١٩آذار/مار�س ١٩٩٨

٩٥

يوغو�سالفيا ال�سابقة
التحكيم
غرفة التجارة اليوغو�سالفية� ،إجراء حتكيم

 ١٥ني�سان�/أبريل  ،١٩٩٩القرار رقم T-23/97

٢

					
البلد/املحكمة

الفهر�س -قائمة بالق�ضايا ح�سب البلد واملحكمة	

املادة

اليونان
حماكم اال�ستئناف
،Efetio Athinon
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم 2006/4861

٤
٦٥

،Efetio Thessalonikis
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم 2006/2923

٧

،Efetio Lamias
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٦الق�ضية رقم ٢٠٠٦/٦٣

٧٥
٧٧
٧٩

،Efetio Pireos
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٨الق�ضية رقم ٢٠٠٨/٥٢٠

٢

املحاكم االبتدائية
،2003 ،Monomeles Protodikio Thessalonikis
الق�ضية رقم ٢٠٠٣/١٤٩٥٣

٩٩
١٠٠

حمكمة ابتدائية ذات ع�ضو واحد يف الري�سا،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٥الق�ضية رقم ٢٠٠٥/١٦٥

٧

،Monomeles Protodikio Thessalonikis
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٧الق�ضية رقم ٢٠٠٧/٤٣٩٤٥

٤

،Monomeles Protodikio Thessalonikis
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٨الق�ضية رقم ٢٠٠٧/١٦٣١٩

٤

،Polymeles Protodikio Athinon
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩الق�ضية رقم ٢٠٠٩/٢٢٨٢

٦

،Polymeles Protodikio Athinon
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٩الق�ضية رقم ٢٠٠٩/٤٥٠٥

١
٢
٦
٨١
٨٤
٩٩

565

مالحظات
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البلد/املحكمة

املادة

			
مالحظات

غرفة التجارة الدولية
ق�ضية كالوت رقم ٤٥

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم،
الق�ضية رقم ١٩٨٩/٥٧١٣

٣٨
٣٩
٤٠

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم،
الق�ضية رقم ١٩٨٩/٦٠٧٦

٩٩

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم،
� ٢٦آب�/أغ�سط�س  ،١٩٨٩الق�ضية رقم ١٩٨٩/٦٢٨١

٧٥
٧٩

ق�ضية كالوت رقم ١٠٢

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم،
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٢الق�ضية رقم ١٩٩٢/٧٥٨٥

اجلزء الثاين
٢٥
٥٣
٥٤
٦٣
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤
٧٥
٧٧
٧٨
٦٤
٩٢

ق�ضية كالوت رقم ٣٠١

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم،
الق�ضية رقم ١٩٩٢/٧١٩٧

٤
٥٣
٥٤
٦١
٦٢
٦٩
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤
٧٧
٧٨
٧٩
٨٥
٨٧

ق�ضية كالوت رقم ١٠٤

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم،
الق�ضية رقم ،١٩٩٢/٧١٥٣
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٢

٣
٣
٥٣
٥٩

ق�ضية كالوت رقم ٢٦

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم،
الق�ضية رقم ١٩٩٣/٦٦٥٣

٤
٦
٧
٣٥
٧٨
٨١
٨٤

ق�ضية كالوت رقم ١٠٣

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم،
الق�ضية رقم ١٩٩٤/٧٥٦٥

٦
٣٩
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٣٠٠
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املادة

مالحظات

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم،
الق�ضية رقم ١٩٩٤/٧٦٦٠

١
٣
٤
٦
٣٩
٥١
٧٤
٨١
٨٤

ق�ضية كالوت رقم ٣٠٢

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم،
الق�ضية رقم ١٩٩٤/٧٣٣١

١
٨
٣٩
٤٤
٥٠
٧٧
٧٨

ق�ضية كالوت رقم ٣٠٣

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم،
الق�ضية رقم ١٩٩٤/٧٥٣١

٤٨
٥١
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤
٧٥
٨٤
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع ال�ساد�س
٨٦
٨٧
٨٨

ق�ضية كالوت رقم ٣٠٤

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم،
الق�ضية رقم ١٩٩٤/٧٨٤٤

٣
٦
١٨
٢١
٢٣

غرفة التجارة الدولية هيئة التحكيم
كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٥الق�ضية رقم ٧٧٥٤

٤٨

البلد/املحكمة

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
�آذار/مار�س  ،١٩٩٥الق�ضية رقم ٧٦٤٥

٣٤
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٥
٨١

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
الق�ضية رقم ١٩٩٥/٨١٢٨

٧
٧٣
٧٥
٧٨
٧٩

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
الق�ضية رقم ١٩٩٥/٨٢٠٤

٤١

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
الق�ضية رقم ١٩٩٥/٨٣٢٤

١
٦
٨
٩
١٤
٥٥
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املادة

غرفة التجارة الدولية هيئة التحكيم
ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٥الق�ضية رقم ٨٤٥٣

٦

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٣٠حزيران/يونيه  ،١٩٩٦الق�ضية رقم ٨٢٤٧

٣٥
٣٨
٣٩
٤٥
٥٣

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
�أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٦الق�ضية رقم ٨٥٧٤

٦٤
٧١
٧٢
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٥
٧٦
٧٧

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٦الق�ضية رقم ٨٧٤٠

٧٣
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٤
٧٥
٧٦
٧٧

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٦الق�ضية رقم ٨٧٦٩

٧٨

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٣١كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٧الق�ضية رقم ٨٧٨٦

٢٥
٣٣
٤٥
٤٦
٤٩
٦٢
٧١
٧٢
٧٧

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٢٣كانون الثاين/يناير  ،١٩٩٧الق�ضية رقم ٨٦١١

١
٧
٩
١٩
٣٩
٤٤
٧١
٧٨

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
� ٢٨شباط/فرباير  ،١٩٩٧الق�ضية رقم ٨٧١٦

٥٣
٥٤

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
� ٣٠أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٧الق�ضية رقم ٨٩٦٢

53
٧٨

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٧الق�ضية رقم ٨٨١٧

٧
٩
٨٠

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
�آذار/مار�س  ،١٩٩٨الق�ضية رقم ٩١١٧

٧
٣٣
٣٤

			
مالحظات
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املادة

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
�آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٨الق�ضية رقم ٩٥٧٤

٨٥

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،١٩٩٨الق�ضية رقم ٩٣٣٣

٩

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٨الق�ضية رقم ٨٩٠٨

١
٧
١٨
19
78

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
� ١آذار/مار�س  ،١٩٩٩الق�ضية رقم ٩٩٧٨

٢٦
٨١
٨٤

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
حزيران/يونيه  ،١٩٩٩الق�ضية رقم ٩١٨٧

٦
٤٤
٥٥
٧٧
٧٨

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٣١متوز/يوليه  ،١٩٩٩الق�ضية رقم ٩٤٤٨

١
٣
٦
٥١
٧١
٧٣
اجلزء الثالث ،الف�صل اخلام�س،
الفرع الثاين
٧٨

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
�آب�/أغ�سط�س  ،١٩٩٩الق�ضية رقم ٩٨٨٧

٢٦
٦٤
٧٣
٨١

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
� ٣٠أيلول�/سبتمرب  ،١٩٩٩الق�ضية رقم ٩٨١٩

٥٥

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٢٠كانون الأول/دي�سمرب ١٩٩٩

٧٥

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٩الق�ضية رقم ٩٠٨٣

٣

غرفة التجارة الدولية هيئة التحكيم
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،١٩٩٩الق�ضية رقم ١٠٢٧٤

٦٤
٧٣
٩٢

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٠الق�ضية رقم ١٠٣٢٩

٨
١٩
٧٥

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٠الق�ضية رقم ٩٧٨١

١
٣

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٠الق�ضية رقم ٨٧٩٠

٥٣
٦٧

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠١الق�ضية رقم ٩٧٧١

٧
٧٨
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مالحظات

ق�ضية كالوت رقم ٦٣٠
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املادة

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم ١٠٣٧٧

٣٥

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٢الق�ضية رقم ١١٣٣٣

٤٠

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٣الق�ضية رقم ١١٨٤٩

١
٧
٨
٥٤
٥٨
٦٣
٦٤
٧١
٧٣
٧٨
٨٠

غرفة التجارة الدولية ،هيئة التحكيم
 ٣١كانون الأول/دي�سمرب  ،٢٠٠٤الق�ضية رقم ١٢١٧٣

١
٢٨
٤٦

			
مالحظات
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متف ِّرقات/املحاكم

املادة

571

مالحظات

متف ِّرقات
تقرير الفريق العامل املعني بالبيع الدويل للب�ضائع عن �أعمال دورته التا�سعة
(جنيف� 30-١9 ،أيلول�/سبتمرب )A/CN.9/142( )١977

٤

م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بعقود البيع الدويل للب�ضائع ،فيينا،
� ١0آذار/مار�س  ١١ -ني�سان�/أبريل ١980

١
٢
٣
٤
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
٣٨
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٥٠
٥٢
٦١

املادة  ،٣اتفاقية روما ب�ش�أن القانون املنطبق على االلتزامات التعاقدية،
 ٩ت�شرين الأول�/أكتوبر ١٩٨٠

١
٦

اتفاقية الهاي ب�ش�أن القانون املنطبق على البيع الدويل للب�ضائع،
١٩٩٥

١
٦

اجلريدة الر�سمية للجماعة الأوروبية،
ت�شريع،
 ١٦كانون الثاين/يناير ٢٠٠١

٥٧

ر�أي املحامي العام تي�ساورو
حمكمة املطالبات بني �إيران والواليات املتحدة� ،شركة واتكينز-جون�سون،
،Watkins-Johnson Ltd. v. Islamic Republic of Iran
بنك �صادرات �إيران،
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