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يت�ضمنها
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي
ّ
على الإعراب عن �أي ر�أي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين
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�أوال -مالحظة ا�ستهاللية
ُ -1
مدة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع (امل�شار �إليها فيما بعد
 �أبرمت اتفاقية ّ
باتفاقية عام  )1974بنيويورك ،يف  14حزيران/يونيه  .1974واعتُمد بروتوكول
لهذه االتفاقية (م�شار �إليه فيما بعد بربوتوكول عام  )1980بفيينا يف  11ني�سان/
�أبريل .1980
 -2ودخل كلٌّ من االتفاقية والربوتوكول ح ِّيز النفاذ يف � 1آب�/أغ�سط�س 1988
وفقاً للفقرة  1من املادة  44من االتفاقية والفقرة ( )1من املادة التا�سعة من
الربوتوكول.
أعد الأمني
 -3ووفقاً للفقرة  2من املادة الرابعة ع�رشة من بروتوكول عام َّ � 1980
املعدلة بربوتوكول عام  1980الوارد �أدناه.
ن�ص االتفاقية
َّ
العام َّ
الن�ص التعديالت ذات ال�صلة على مواد اتفاقية عام  1974كما
ويت�ضمن هذا
-4
ُّ
َّ
ن�ص الأحكام الأ�صلية التفاقية عام 1974
ن�ص عليها بروتوكول عام  .1980و�أُدرج ُّ
َّ
املعدلة بربوتوكول عام  1980يف احلوا�شي تي�سرياً للرجوع �إليها .و�أُ�ضيفت حوا�شي
َّ
ُ
إخطارات بالإيداع .كذلك �أدرجت يف
تت�ضمنها ال
�أخرى مراعا ًة للت�صويبات التي
ُ
َّ
أحكام بروتوكول عام  1980اجلوهرية املطلوبة (الأحكام اخلتامية) ،مبا
الن�ص �
هذا
ِّ
ُ
يف ذلك الإ�ضافات ال�صياغية .وتوخِّ ياً للو�ضوح �أُ�سندت ملواد بروتوكول عام 1980
مكررة
املعدلة� ،أرقام
الن�ص التفاقية عام 1974
ذات ال�صلة التي �أُدرجت يف هذا
َّ
ِّ
َّ
و ُذكر بني قو�سني الرقم املقابل لها يف بروتوكول عام .1980

1

ثانيا-

مدة التقادم يف البيع الدويل
اتفاقية َّ
املعدلة
للب�ضائع ب�صيغتها
َّ
املعدل التفاقية
بالربوتوكول
ِّ
مدة التقادم يف البيع
َّ
الدويل للب�ضائع
ديباجة

� َّإن الدو َل الأطراف يف هذه االتفاقية،
�إذ ترى � َّأن التجارة الدولية عامل هام يف تعزيز العالقات الو ِّدية بني الدول،
مدة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع
و�إذ تعتقد � َّأن �إقرار قواعد
موحدة تنظِّ م َّ
َّ
من �ش�أنه �أن ي�س ِّهل تنمية التجارة العاملية،
قد ا َّتفقت على ما يلي:

اجلزء الأول�  -أحكام مو�ضوعية
جمال التطبيق

املادة 1
حتدد هذه االتفاقي ُة احل��االت التي ال يعود ممكناً فيها ،ب�سبب انتهاء
-1
ِّ
�ضد الآخر نا�شئة عن
يقدم � ٌّأي من امل�شرتي �أو البائع
ٍ
معينة� ،أن ِّ
مطالبات َّ
َّ
مدة زمنية َّ
عقد للبيع الدويل للب�ضائع �أو مت�صلة بخرق هذا العقد �أو �إنهائه �أو �صحته .ويُ�شار
"مدة التقادم".
املدة الزمنية املعنية هذه بعبارة َّ
هنا �إىل َّ
مت�س هذه االتفاقية احل َّ��د الزمني ال��ذي يُ�شرتط فيه �أن يقوم �أحد
  -2ال
ُّ
الطرفني ،ك�رشط الكت�ساب �أو ملمار�سة احلق يف املطالبة ،بتقدمي �إخطار �إىل الطرف
الآخر �أو بتنفيذ � ِّأي عمل غري البدء يف �إجراءات قانونية.
3

مدة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع
اتفاقية َّ
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-3

يف هذه االتفاقية:

أ�شخا�ص الذين ي�شرتون
(�أ) تعني �ألفاظُ "امل�شرتي" و"البائع" والطرف" ،ال
َ
�أو يبيعون �أو يوافقون على بيع �أو �رشاء الب�ضائع ،وخل َ َفهم يف حقوقهم �أو التزاماتهم
واملتنا َزل لهم عن هذه احلقوق �أو االلتزامات مبوجب عقد البيع؛
يتم�سك مبطالبة� ،سواء كانت ُمطال ََب ًة مببلغ
الطرف الذي
(ب) يعني "الدائ ُن"
َ
َّ
من املال �أم ال؛
�ضده؛
الطرف الذي
(ج) يعني "املدي ُن"
َ
يتم�سك الدائ ُن مبطالبة َّ
َّ
عدم قيام طرف ما ب�أداء العقد �أو قيامه ب� ِّأي �أداء
(د) يعني "خر ُق العقد"
َ

ال يتم�شَّ ى مع العقد؛

�����راءات الق�ضائي َة والتحكيمي َة
إجراءات القانونية" الإج
(هـ) ت�شمل "ال
ِ
ُ
والإداريةَ؛
(و) ت�شمل لفظ ُة "ال�شخ�ص" امل�ؤ�س�س َة �أو ال�رشكة �أو امل�شاركة �أو الرابطة �أو
قا�ضى؛
ممن ميكنه �أن يُ ِ
قا�ضي �أو �أن يُ َ
الكيان� ،سواء من القطاع اخلا�ص �أو العامَّ ،
(ز) ت�شمل "الكتابةُ" الربقي َة والتلك�س؛
(ح) تعني "ال�سنةُ" �سن ًة مبوجب التقومي الغريغوري.

املادة 2
لأغرا�ض هذه االتفاقية:
وقت
(�أ) يُعترب عق ُد بيع الب�ضائع دولياً �إذا كان مكانا عمل امل�شرتي والبائع،
َ
�إبرام العقد ،يف دولتني خمتلفتني؛
(ب) ال يُلتَ َف ُت �إىل وقوع مكانيَ عمل الطرفني يف دولتني خمتلفتني �إذا مل ي َّت�ضح
ذلك �سواء من العقد �أو من � َّأية معامالت بني الطرفني �أو من معلومات ك�شَ َفا عنها
يف � ِّأي وقت قبل �إبرام العقد �أو عند �إبرامه؛
(ج) �إذا كان لأحد الطرفني يف عقد لبيع الب�ضائع �أماك ُن عمل يف �أكرث من
دولة واحدة ،يكون مكا ُن عمله هو املكا َن الأوثق �صل ًة بالعقد وب�أدائه ،مع مراعاة
الظروف املعلومة للطرفني �أو التي يتوقَّعها الطرفان وقت �إبرام العقد؛

(د) �إذا مل يكن لأحد الطرفني مكا ُن عمل ،يُ�شار �إىل مكان �إقامته املعتاد؛
الطابع املدين �أو التجاري لهما
دخل يف االعتبار جن�سي ُة الطرفني وال
(هـ) ال تَ ُ
ُ
�أو للعقد.
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املادة

*3

  -1ال تَنطبق هذه االتفاقي ُة �إ َّال يف احلالتني الآتيتني:
(�أ)  �إذا كان مكانا عمل طرفيَ ْ عقد البيع الدويل للب�ضائع ،وقت �إبرامه ،يف
دول متعاقدة؛ �أو
��ون دولة
(ب) عندما ت���ؤ ِّدي ق��واع�� ُد القانون ال��دويل اخلا�ص �إىل تطبيق ق��ان ِ
متعاقدة على عقد البيع.
  -2ال تَنطبق هذه االتفاقية �إذا ا�ستَبعد الطرفان انطباقها �رصاحةً.

املادة

**4

ال تَنطبق هذه املادة على مبيعات:
(�أ)
الب�ضائع التي تُ�شرتَى لال�ستعمال ال�شخ�صي �أو العائلي �أو املنـزيل� ،إ َّال �إذا
ِ
�ض فيه �أن
كان
البائع ال يعلم ،يف � ِّأي وقت قبل �إبرام العقد �أو لدى �إبرامه ،وال يُفترَ َ ُ
ُ
الب�ضائع ا�شترُ يت ال�ستعمالها يف � ِّأي َوجه من الوجوه املذكورة؛
علمَّ � ،أن
َ
يَ َ
(ب) الب�ضائع املباعة باملزاد؛
(ج) الب�ضائع املباعة تنفيذاً حلكم �أو غري ذلك مبوجب �سلطة القانون؛
(د) ال�سندات �أو الأ�سهم �أو �سندات اال�ستثمار �أو ال�صكوك القابلة للتداول �أو
النقود؛
احلوامات �أو الطائرات؛
(هـ) ال�سفن �أو املراكب �أو
َّ
(و) الكهرباء.
املعدلة وفقاً للمادة الأوىل من بروتوكول  .1980وتلتزم الدول التي تُ�صدر �إعالناً
الن�ص بال�صيغة
َّ
* ُّ
املعتمدة �أ� ً
صال يف
ب�صيغتها
3
باملادة
)1980
بروتوكول
من
ع�رشة
الثانية
(املادة
را
مكر
36
املادة
مبقت�ضى
َّ
َّ
ن�ص املادة  3ب�صيغته املعتم َدة �أ� ً
صال فهو كما يلي:
ا
أم
�
.1974
لعام
التقادم
اتفاقية
َّ
ُّ

"املادة 3
(  )1ال تنطبق هذه االتفاقية إ� َّال �إذا كان مكانا عمل طريف عقد البيع الدويل للب�ضائع ،وقت
�إبرام العقد ،يف دول متعاقدة.
بغ�ض النظر عن القانون الذي كان �سينطبق بحكم قواعد القانون
( )2تنطبق هذه االتفاقية
ِّ
تن�ص االتفاقي ُة ذاتها على خالف ذلك.
الدويل اخلا�ص ،ما مل َّ
ا�ستبعد الطرفان انطباقها �رصاحةً".
(  )3ال تنطبق هذه االتفاقية �إذا
َ
ن�ص
ن�ص الفقرتني (�أ) و(ه��ـ) بال�صيغة
َّ
املعدلة وفقاً للمادة الثانية من بروتوكول َّ � .1980أم��ا ُّ
** ُّ
الفقرتني (�أ) و(هـ) من املادة  4ب�صيغته املعتم َدة �أ� ً
صال يف اتفاقية التقادم لعام  ،1974قبل تعديلها بربوتوكول
 ،1980فهو كما يلي:
"(�أ) الب�ضائع التي تُ�شرتَى لال�ستعمال ال�شخ�صي �أو العائلي �أو املنـزيل؛
(هـ) ال�سفن �أو املراكب �أو الطائرات؛".

مدة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع
اتفاقية َّ
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املادة 5
ال تَنطبق هذه االتفاقي ُة على املطالبات القائمة على �أ�سا�س ما يلي:
(�أ) وفا ِة � ِّأي �شخ�ص �أو �إ�صابته ال�شخ�صية؛
(ب) �أذى نووي ناجم عن الب�ضائع املبيعة؛
رهن مايل �أو عقاري �أو غري ذلك من حقوق ال�ضمان التي تخ�ضع لها
(ج)
ٍ
املمتلكات؛
(د) حكم ي�صدر �أو قرار يُ َّتخذ يف �إجراءات قانونية؛
وثيقة ميكن احل�صول على �إنفاذ �أو تنفيذ مبا�رش عليها وفقاً لقانون
(هـ)
ٍ
املكان الذي يُطلب فيه الإنفاذ �أو التنفيذ؛
(و) َ�س ْفتَ َج ٍة �أو �شيك �أو َ�سنَ ٍد �إذين.

املادة 6
��ب من
  -1ال تَنطبق ه��ذه االت��ف��اق��ي�� ُة على العقود ال��ت��ي ي��ق��وم اجل���زءُ ال��غ��ال ُ
التزامات البائع فيها على توريد اليد العاملة �أو خدمات �أخرى.
 -2تُعتبرَ عقو ُد توريد ب�ضائع �سيجري �صنعها �أو �إنتاجها عقو َد بيوع� ،إ َّال
ل�صنع هذه
الطرف
تعهد
ُ
�إذا َّ
ُ
الطالب للب�ضائع بتوريد جزء هام من املواد الالزمة ُ
الب�ضائع �أو �إنتاجها.

املادة 7
راعى يف تف�سري �أحكام هذه االتفاقية ويف تطبيقها
طابعها الدو ُّ
يل و�رضورةُ
يُ َ
ُ
تعزيز التوحيد.

مدة التقادم وبد�ؤها
طول َّ
أربع �سنوات.
َّ
مدةُ التقادم � ُ

املادة 8

املادة 9
-1
املطالبة.

رهناً ب�أحكام امل��واد  10و 11و ،12تَ��ب��د�أ م َّ��دةُ التقادم يف تاريخ نُ�شوء
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مدة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع
اتفاقية َّ

بدء ُم َّد ِة التقادم:
  -2ال يُ ِ
رج ُئ َ
املعني على النحو الوارد يف الفقرة  2من
(�أ) ا�شرتاطُ تقدمي �إخطار للطرف
ِّ
املادة 1؛ �أو
قرار
حق حتى يَ�ص ُد َر
ن�ص يف اتفاق للتحكيم يُفيد بعدم نُ�شوء ٍّ
(ب) وج��و ُد ٍّ
ُ
التحكيم.

املادة 10

-1

تَن� أُ
خرق للعقد يف تاريخ وقوع ذلك اخلرق.
ش� املطالب ُة املرت ِّتبة على
ٍ

ش� املطالب ُة املرت ِّتبة على َعيْب �أو غريه من �أ�شكال َعدم املطابقة يف
 -2تَن� ُأ
تاريخ ت�سليم الب�ضائع فع ً
ال للم�شرتي �أو يف تاريخ رف�ضه لعر�ض ت�سليمها.
غ�ش ارتُكب قبل �إبرام العقد �أو وقت �إبرامه
 -3تَن� أ
ش� املطالب ُة امل�ستندةُ �إىل ٍّ
الغ�ش �أو يف التاريخ الذي كان من املمكن ب�صورة
�أو �أثناء �أدائه يف تاريخ اكت�شاف
ِّ
معقولة اكت�شا ُفه فيه.

املادة 11

�ص على �سرَ يانه لفرتة
�إذا �َأعطى
البائع ُّ
تعهداً �رصيحاً ي َّت�صل بالب�ضائع ويَنُ ُّ
ُ
مت التعبري عنه مع حتديد الفرتة الزمنية �أو بغري ذلك ،ف� َّإن
معينة من الزمن� ،سواء َّ
َّ
التعهد تبد�أ يف تاريخ �إخطار امل�شرتي
مدةَ التقا ُدم املتعلقة ب� ِّأي ُمطالبة نا�شئة عن
َّ
ُّ
البائع بالواقعة التي ت�ستند �إليها املطالبة ،على �أ َّال يتجاوز ذلك تاري َخ انق�ضاء فرتة
َ
التعهد.
ُّ

املادة 12
حق
�ص عليها يف القانون املنطبق على العقد� ،إذا َّ
 -1يف الأح��وال التي يُنَ ُّ
احلق ،ف� َّإن
ومار�س هذا
إنهاء العقد قبل حلول َموعد الأداء
َّ
لأحد الطرفني �أن يُعلن � َ
َ
مدةَ التقادم املتعلق َة مبطالبة تَ�ستند �إىل � ٍّأي من هذه الأحوال تَبد�أ يف تاريخ �إبالغ
َّ
الإعالن �إىل الطرف الآخرَّ � .أما �إذا مل يُعلن �إنهاء العقد قبل حلول موعد الأداء ،ف� َّإن
مدة التقادم تبد�أ بتاريخ حلول موعد الأداء.
َّ
مدة التقادم املتعلقة مبطالبة تن�ش�أ عن خرق �أحد الطرفني لعقد
 -2تبد�أ َّ
ب�ضائع �أو لدفع ثمنها بالتق�سيط ،فيما ي َّت�صل بك ِّل ق�سط على حدة ،يف تاريخ
لتوريد
َ
حق لأحد الطرفني ،مبوجب القانون املنطبق على العقد،
ح�صول ذلك اخلرق .و�إذا َّ

مدة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع
اتفاقية َّ
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مدةُ التقادم املتعلقة
إنهاء العقد ب�سبب هذا اخلرق ومار�س هذا
َّ
احلق ،تبد�أ َّ
�أن يُعلن � َ
بجميع الأق�ساط ذات ال�صلة يف تاريخ �إبالغ الإعالن �إىل الطرف الآخر.

مدة التقادم ومتديدها
ُّف �سرَ َيَ ِ
توق ُ
ان َّ
املادة 13
يتوقَّف �رسيا ُن م َّ��دة التقادم �إذا ق��ام ال��دائ�� ُن ب��� ِّأي عمل يُعترب ،مبوجب قانون
�ضد املدين �أو
��راءات� ،أنه يبد�أ الإج
املحكمة التي تُقام فيها الإج
ِ
ُ
��راءات الق�ضائي َة َّ
�ضد املدين ،بغر�ض
يقدم ُمطال ََب َة الدائن يف إ�ج��راءات ق�ضائية �أُقيمت بالفعل
�أنه ِّ
َّ
احل�صول على اعرتاف مبطالبته �أو تنفيذها.

املادة 14
مدة التقادم �إذا
�  -1إذا ا َّتفق الطرفان على اخل�ضوع للتحكيم ،يتوقَّف �رسيا ُن َّ
إجراءات التحكيم بال�صورة املن�صو�ص عليها يف اتفاق التحكيم
بد�أ �أح ُد الطرفني ب�
ِ
�أو بالقانون املنطبق على هذه الإجراءات.
ن�ص بذلك ،يُعترب � َّأن �إجراءات التحكيم قد بد�أت يف
 -2يف حال عدم وجود ٍّ
تاريخ تَ�سليم طلب �إحالة املطالبة املتنا َزع ب�ش�أنها للتحكيم ،يف املكان املعتاد لإقامة
الطرف الآخر �أو لعملهَّ � ،أما �إذا مل يكن له مكا ٌن معتا ٌد للإقامة �أو للعمل ففي �آخر
مكان معروف لإقامته �أو عمله.

املادة 15
يف � َّأية �إجراءات قانونية خالف تلك املذكورة يف املادتني  13و ،14مبا يف ذلك
الإجراءات القانونية التي تبد�أ ب�سبب:

(�أ)

وفاة املدين �أو عجزه،

تعر�ضه ل ِّأي حال من �أحوال الإع�سار ي�صيب ممتلكاته
(ب) �إفال�س املدين �أو ُّ
كلَّها� ،أو
(ج) ح ِّل �أو ت�صفية م�ؤ�س�سة �أو �رشكة �أو م�شاركة �أو رابطة �أو كيان �إذا كانت
هي املدين،
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مدة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع
اتفاقية َّ

��دة التقادم عندما ي��ق ِّ��دم ال��دائ�� ُن مطالب ًة يف ه��ذه الإج���راءات
يتو َّقف ��سري��ا ُن م َّ
بغر�ض احل�صول على اعرتاف مبطالبته �أو تنفيذها رهناً بالقانون الناظم لهذه
الإجراءات.

املادة 16
لأغرا�ض املواد  13و 14وُّ � ،15أي عمل يُ ؤَ� َّدى على �سبيل املطالبة امل�ضادة يُعترب
قد أُ� ِّد َي بنف�س التاريخ الذي �أ ُِّد َي فيه العمل املتعل ُق باملطالبة التي ن�ش�أت املطالبة
امل�ضادة يف مواجهتها� ،رشيطة �أن تكون املطالب ُة واملطالب ُة امل�ضادة مت�صلتني بنف�س
بعدة عقود أُ�برمت � َّإبان معاملة واحدة.
العقد �أو َّ

املادة 17
مدة التقادم وفقاً
 -1يف حالة تقدمي ُمطالبة يف �إج��راءات قانونية خالل َّ
لج��راءات القانونية دون قرار ُم ِلزم
للمادة � 13أو � 14أو � 15أو  16وانتهاء هذه ا إ
مدة التقادم م�ستمراً.
ب�ش�أن �صالحية املطالبة ،يُعترب �رسيا ُن َّ

وقت انتهاء هذه الإجراءات القانونية ،قد انق�ضت
مدةُ التقادمَ ،
�  -2إذا كانت َّ
يحق للدائن فرتةُ �سنة واحدة من تاريخ انتهاء
�أو بقي �أق ُّل من �سنة على انق�ضائها،
ُّ
الإجراءات القانونية.

املادة 18
مدة التقادم
�ضد مدين ،يتوقَّف �رسيا ُن َّ
 -1يف حال البدء ب�إجراءات قانونية َّ
املن�صو�ص عليها يف ه��ذه االتفاقية بالن�سبة ل ِّأي ط��رف �آخ��ر م�س�ؤول م��ع املدين
الطرف كتاب ًة خالل تلك
بالتكافل والت�ضامن� ،رشيطة �أن يكون الدائ ُن قد �أبلغ هذا
َ
املدة ببدء الإجراءات.
َّ
�ضد امل�شرتي ،يتوقَّف
 -2يف حال بدء ُم ٍ
�شرت من الباطن لإجراءات قانونية َّ
�ضد
مدة التقادم املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية بالن�سبة ملطالبة امل�شرتي َّ
�رسيا ُن َّ
البائع كتاب ًة خالل تلك الفرتة ببدء الإجراءات.
البائع� ،إذا �أبل َغ امل�شرتي
َ
امل�شار �إليها يف الفقرتني  1و 2من هذه
إجراءات القانونية
�  -3إذا كانت ال
ُ
ُ
مدة التقادم ،املتعلقة مبطالبة الدائن �أو امل�شرتي
املادة قد انتهت ،يُعترب � َّأن �رسيان َّ
�ضد البائع ،مل يتوقَّف مبوجب الفقرتني
�ضد الطرف امل�س�ؤول بالتكافل والت�ضامن �أو َّ
َّ

مدة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع
اتفاقية َّ
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يحق للدائن �أو امل�شرتي �سن ٌة �إ�ضافية اعتباراً من تاريخ
 1و 2من هذه املادة ،ولكن
ُّ
مدةُ التقادم يف ذلك الوقت قد انق�ضت �أو
انتهاء ا إ
لج��راءات القانونية� ،إذا كانت َّ
بقي �أقل من �سنة على انق�ضائها.

املادة 19
مدة
وج ُد فيها مكا ُن عمل املدين وقبل انق�ضاء َّ
�إذا قام الدائ ُن ،يف الدولة التي يُ َ
التقادم ،ب� ِّأي عمل ،خالف الأعمال املن�صو�ص عليها يف املواد  13و 14و 15و،16
مدة تقادم جديدة
مدة التقادم ،تبد�أ َّ
يرت َّتب عليه مبوجب قانون تلك الدولة بدءُ َّ
يحدده القانون.
متت ُّد �أربع �سنوات اعتباراً من التاريخ الذي
ِّ

املادة 20
مدة التقادم بالتزامه للدائن ،يبد�أ
�  -1إذا اعرتف املدي ُن كتاب ًة قبل انق�ضاء َّ
مدة تقادم جديدة متت ُّد �أربع �سنوات اعتباراً من تاريخ هذا االعرتاف.
�رسيا ُن َّ
نف�س
 -2يكون لقيام املدين بدفع الفائدة �أو ب��الأداء اجلزئي اللتزام ما
ُ
�أثر االعرتاف املن�صو�ص عليه يف الفقرة  1من هذه املادة �إذا �أمكن ب�صورة معقولة
اال�ستدال ُل من دفع الفائدة �أو الأداء اجلزئي على اعرتاف املدين بذلك االلتزام.

املادة 21
ظروف ال قدرةَ للدائن على التحكُّم فيها �أو تفاديها �أو التغلُّب عليها
�إذا �أ َّدت
ٌ
مدة التقادم بحيث ال تنق�ضي قبل
َ��د ُد َّ
مدة التقادم ،تمُ َّ
�إىل منعه من وقف �رسيان َّ
انق�ضاء �سنة واحدة من تاريخ انتهاء تلك الظروف.

مدة التقادم
قيام الطرفني بتعديل َّ
املادة 22
مدة التقادم �أو امل�سا�س بها ب�إعالن �أو اتفاق بني الطرفني
  -1ال ميكن تعدي ُل َّ
�إ َّال يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة.
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مدة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع
اتفاقية َّ

ميددها ب�إعالن كتابي
مدة التقادم� ،أن ِّ
 -2للمدين ،يف � ِّأي وقت �أثناء �رسيان َّ
يقدمه �إىل الدائن .وميكن جتدي ُد هذا الإعالن.
ِّ
وين�ص على
أحكام هذه املادة �صالحي َة حكم يرد يف عقد البيع
مت�س �
  -3ال
ُّ
ُ
ُّ
املحددة يف هذه
املدة
َّ
مدة تقادم �أق�رص من َّ
ُو ُجوب البدء ب�إجراءات التحكيم خالل َّ
احلكم �صاحلاً مبوجب القانون املنطبق على عقد
االتفاقية� ،رشيطة �أن يكون ذلك
ُ
البيع.

ملدة التقادم
احل ُّد العام َّ
املادة 23
مدة التقادم يف كل الأحوال يف
على الرغم من �أحكام هذه االتفاقية ،تنق�ضي َّ
موعد ال يتجاوز ع�رش �سنوات من تاريخ بدء �رسيانها مبوجب املواد  9و 10و 11و12
من هذه االتفاقية.

مدة التقادم
آثار انق�ضاء َّ
� ُ
املادة 24
تذرع بها �أح ُد
ال يُ ؤْ� َخ ُذ بانق�ضاء َّ
مدة التقادم يف � َّأية �إجراءات قانونية �إ َّال �إذا َّ
طرفيَ ْ هذه الإجراءات.

املادة 25
َف ب� ِّأي
 -1رهناً ب�أحكام الفقرة  2من هذه املادة وب�أحكام املادة  ،24ال يُعترَ ُ
مدة التقادم.
ُمطالبة وال تُن َّفذ يف � َّأية �إجراءات قانونية تبد�أ بعد انق�ضاء َّ

مدة التقادم ،يجوز لأحد الطرفني �أن ي�ستند �إىل
 -2على الرغم من انق�ضاء َّ
مقدمة من الطرف الآخر� ،رشيطة
ُمطالبته على �سبيل الدفاع �أو املقا�صة مع ُمطالبة َّ
�أ َّال يجري ذلك ،يف احلالة الأخرية� ،إالَّ:

بعدة عقود �أُبرمت � َّإبان
(�أ)  �إذا ا َّت�صلت كل من املطالبتني بنف�س العقد �أو َّ
نف�س املعاملة؛ �أو
التقا�ص بني املطالبتني يف � ِّأي وقت قبل انق�ضاء
يتم
(ب) �إذا كان من املمكن �أن َّ
ُّ
مدة التقادم.
َّ

مدة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع
اتفاقية َّ
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املادة 26
يحق له على هذا الأ�سا�س
مدة التقادم ،ال
ُّ
�إذا أ� َّدى املدي ُن التزامه بعد انق�ضاء َّ
ب��� ِّأي ح��ال من الأح���وال �أن يُطالِب بالتعوي�ض حتى ول��و مل يكن ع��ارف��اً وق��ت �أدائ��ه
مدة التقادم قد انق�ضت.
اللتزامه ب� َّأن َّ

املادة 27
نف�س الأثر على االلتزام
الديْن
مدة التقادم املنطبقة على �أ�صل َّ
يكون النق�ضاء َّ
ُ
الديْن.
بدفع الفائدة على ذلك َّ

املدة
ح�ساب َّ
ُ
املادة 28
��دةُ التقا ُدم بحيث تنق�ضي بنهاية اليوم املقابل لتاريخ بدء
  -1تحُ َ�سب ُم َّ
مدة التقا ُدم بنهاية اليوم الأخري
�رسيانها .ويف حال عدم وجود تاريخ مقابل ،تنق�ضي َّ
من ال�شهر الأخري فيها.
���دةُ التقادم باال�ستناد �إىل التاريخ املعمول ب��ه يف مكان بدء
  -2تحُ َ�سب ُم َّ
الإجراءات القانونية.

املادة 29
اليوم الأخريُ من ُم َّدة التقادم عطل ًة ر�سمي ًة �أو عطل ًة ق�ضائي ًة متنع
�إذا وافق
ُ
لج��راءات القانونية املنا�سبة يف مكان الوالية الق�ضائية حيث يبد أ� الدائ ُن
اتخاذ ا إ
يقدم املطالب َة على النحو املن�صو�ص عليه يف املواد  13و14
ال
ِ
إجراءات القانوني َة �أو ِّ
مدةُ التقادم بحيث ال تنق�ضي �إ َّال بعد انتهاء اليوم الأول التايل للعطلة
و ،15تمُ َّدد َّ
تقدمي
الر�سمية �أو العطلة الق�ضائية ال��ذي ميكن فيه البدءُ بهذه الإج���راءات �أو
ُ
املطالبة يف �إطار هذه الوالية.

الأثر الدويل
املادة 30
يكون للأعمال والظروف امل�شار �إليها يف املواد من � 13إىل  19والتي تقع يف
إ�ح��دى ال��دول املتعاقدة أ�ث��ره��ا ،يف حكم ه��ذه االتفاقية ،يف دول��ة متعاقدة �أخ��رى،
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�رشيطة �أن يكون الدائن قد اتخذ جميع اخلطوات املعقولة ل�ضمان �إب�لاغ املدين
بالعمل �أو الظرف ذي ال�صلة ب�أ�رسع ما ميكن.

اجلزء الثاين-

التنفيذ

املادة 31
�  -1إذا كان للدولة املتعاقدة وحدتان �إقليميتان �أو �أكرث تنطب ُق فيها مبوجب
نظم قانونية خمتلفة فيما يتعلق بامل�سائل التي تتناولها هذه االتفاقية،
د�ستورها
ٌ
يحق للدولة ،وقت التوقيع �أو الت�صديق �أو االن�ضمام� ،أن تُعلن � َّأن هذه االتفاقي َة
ُّ
تعدل
أن
�
ولها
فقط،
أكرث
�
أو
�
واحدة
على
أو
�
إقليمية
ل
ا
وحداتها
جميع
على
ق
نطب
تَ
ُ
ِّ
�إعالنها هذا بتقدمي �إعالن �آخر يف � ِّأي وقت.
تم �
إ�شعار الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة بهذه الإعالنات التي يجب �أن
 -2يَ ُّ
ُ
�ص �رصاح ًة على الوحدات الإقليمية التي تَنطب ُق عليها االتفاقيةُ.
تَنُ َّ

وقت التوقيع �أو الت�صديق �أو االن�ضمام �إع�لا ٌن عن دولة
�  -3إذا مل يَ�ص ُدر
َ
الو�صف الوارد يف الفقرة  1من هذه املادة ،ت�رسي االتفاقي ُة
متعاقدة ينطب ُق عليها
ُ
على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.
�  *-4إذا طُ ِّبقت هذه االتفاقي ُة يف وحدة �إقليمية �أو �أكرث يف دولة متعاقدة،
مبوجب �إع�لان �صادر وفقاً لهذه امل��ادة ،ولكن لي�س يف جميع وحداتها الإقليمية،
وكان مكا ُن عمل �أحد طريف العقد كائناً يف تلك الدولة ،ال يُعترب مكا ُن العمل هذا،
يف ُحكم هذه االتفاقية ،كائناً يف دولة متعاقدة ما مل يكن موجوداً يف وحدة �إقليمية
طبق فيها هذه االتفاقية.
تُ َّ

املادة 32
نظم قانونية
حينما يُ�شار يف هذه االتفاقية �إىل قانون الدولة التي تَنطبق فيها
ٌ
خمتلفة ،تُف�سرَّ هذه الإ�شارةُ ب�أنها تعني قانو َن النظام القانوين املعني.

املادة 33
أحكام هذه االتفاقيةِ على العقود املربمة يف تاريخ بدء
طبق ك ُّل دولة متعاقدة �
تُ ِّ
َ
نفاذ هذه االتفاقية �أو املربمة بعد ذلك التاريخ.
* أُ��ضيفت الفقرة  4اجلديدة مبوجب املادة الثالثة من بروتوكول .1980
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اجلزء الثالث-

إعالنات والتحفُّ ظات
ال
ُ

املادة

*34

طبق على املوا�ضيع التي تُنظِّ مها
 -1يجو ُز ل ِّأي دولتني متعاقدتني �أو �أكرث تُ ِّ
نف�س القواعد القانونية �أو قواع َد قانوني ًة مت�صلة ات�صاالً وثيقاً� ،أن
هذه االتفاقي ُة
َ
تُعلن يف � ِّأي وقت � َّأن االتفاقية ال تَنطبق على عقود البيع الدويل للب�ضائع �إذا كانت
��ات
�أم��اك�� ُن عمل الأط��راف م��وج��ود ًة يف تلك ال��دول .ويجوز �أن تَ�ص ُد َر تلك الإع�لان ُ
ب�صورة م�شرتكة �أو ب�إعالنات انفرادية متبادلة.
طبق على املوا�ضيع التي تُنظِّ مها هذه
 -2يجو ُز للدولة املتعاقدة التي تُ ِّ
طبقها دول ٌة غري متعاقدة �أو �أكرث �أو قواع َد
االتفاقية
نف�س القواعد القانونية التي تُ ِّ
َ
قانوني ًة مت�صلة ات�صاالً وثيقاً �أن تُعلن يف � ِّأي وقت � َّأن االتفاقية ال تَنطبق على عقود
البيع الدويل للب�ضائع �إذا كانت �أماك ُن عمل الأطراف موجود ًة يف تلك الدول.

�	-3إذا �أ�صبحت � ُّأي دول��ة تكون مو�ضو َع �إع�لان �صادر مبوجب الفقرة
 2من هذه امل��ادة دول�� ًة متعاقد ًة فيما بع ُد ،ف��� َّإن الإع�لا َن ال�صادر عنها يُ ْحدِ ُث أَ�ثَ َ��ر
الإعالن ال�صادر مبوجب الفقرة  1اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه االتفاقية فيما يتعلق
تن�ضم الدول ُة املتعاقدة اجلديدة �إىل هذا
بالدولة املتعاقدة اجلديدة ،ب�رشط �أن
َّ
الإعالن �أو �أن تُ�صدر �إعالناً انفرادياً متبادالً.

املادة 35
وقت �إيداع وثيقة ت�صديقها �أو ان�ضمامها� ،أنها لن
للدولة املتعاقدة �أن تُعلن،
َ
أحكام هذه االتفاقية على الإجراءات املت�صلة ببُطالن العقد.
طب َق �
تُ ِّ
َ

املادة 36
وقت �إيداع وثيقة ت�صديقها �أو ان�ضمامها� ،أنها غريُ جمبرَ َة
ل ِّأي دولة �أن تُعلن،
َ
على تطبيق �أحكام املادة  24من هذه االتفاقية.
ن�ص املادة  34ب�صيغته املعتم َدة
الن�ص بال�صيغة
َّ
املعدلة وفقاً للمادة الرابعة من بروتوكول َّ � .1980أما ُّ
* ُّ
�أ� ً
صال يف اتفاقية التقادم لعام  ،1974قبل تعديلها بربوتوكول  ،1980فهو كما يلي:

"املادة 34
يجوز ل ِّأي دولتني متعاقدتني �أو �أكرث �أن تعلن يف � ِّأي وقت � َّأن عقود البيع املربمة بني بائع له مكا ُن عمل
طبق
يف �إحدى هذه الدول
ٍ
وم�شرت له مكا ُن عمل يف دولة �أخرى ال تخ�ضع لهذه االتفاقية ل َّأن هذه الدو َل تُ ِّ
ً
نظِّ
على امل�سائل التي تُ مها هذه االتفاقية نف�س القواعد القانونية �أو قواعد قانونية مت�صلة ات�صاال وثيقا".
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مكرراً (املادة الثانية ع�رشة من الربوتوكول)
املادة َّ 36
ل ِّأي دولة �أن تُعلن ،وقت �إيداع وثيقة ان�ضمامها �أو �إيداع �إخطارها مبقت�ضى
املعدلة* ويجب �أن يكون
مكرراً� ،أنها لن تَلتزم ب�أحكام املادة  3من االتفاقية
َّ
املادة َّ 44
الإعال ُن ال�صادر مبقت�ضى هذه املادة كتاب ًة ويُخطَ ر به الوديع ر�سمياً.

املادة

**37

يتم
	ال حتجب ه��ذه االتفاقي ُة � َّأي اتفاق دويل َّ
مت الدخول فيه من قَبْ ُل �أو ُّ
الدخول فيه م�ستقب ً
ويت�ضم ُن �أحكاماً ب�ش�أن املوا�ضيع التي تنظِّ مها هذه االتفاقيةُ،
ال
َّ
ب�رشط �أن يكون مكانَا عمل البائع وامل�شرتي يف ُد َو ٍل �أطراف يف مثل هذا االتفاق.

املادة 38
اتفاقية قائمة تت�صل بالبيع الدويل
 -1للدولة املتعاقدة التي تكون طرفاً يف
ٍ
طبق هذه
للب�ضائع �أن تُعلن ،وقت �إي��داع وثيقة ت�صديقها �أو ان�ضمامها� ،أنها �ستُ ِّ
املحدد يف تلك
االتفاقية ،ح�رصاً ،على عقود البيع ال��دويل للب�ضائع على النحو
َّ
االتفاقية القائمة.
 -2يتوقَّف �رسيا ُن هذا الإع�لان يف اليوم الأول من ال�شهر التايل النق�ضاء
اتفاقية جديدة للبيع الدويل للب�ضائع ،مربمة برعاية
اثني ع�رش �شهراً على دخول
ٍ
الأمم املتحدة ،ح ِّيز النفاذ.

املادة 39
املقدمة وفقاً للمواد  34و 35و 36و36
�سمح ب��� ِّأي حت ُّفظات خالف تلك
َّ
ال يُ َ
مكرراً و.38
َّ
ن�ص تلك املادة
*عندئذ تكون هذه الدولة ملتزمة باملادة  3من االتفاقية غري
َّ
املعدلة .ولالطِّ الع على ِّ
انظر حا�شية املادة .3
ً
ن�ص امل��ادة  37ب�صيغته
��ا
أم
�
.1980
بروتوكول
من
اخلام�سة
للمادة
ا
وفق
لة
املعد
ب�صيغته
الن�ص
َّ
َّ
ُّ
** ُّ
املعتم َدة �أ� ً
صال يف اتفاقية التقادم لعام  ،1974قبل تعديلها مبقت�ضى بروتوكول  ،1980فهو كما يلي:

"املادة 37
ال تكون لهذه االتفاقية الغلب ُة على االتفاقيات املعقودة �أو التي قد تُع َق ُد ،والتي حتتوي على �أحكام
تتعلق بامل�سائل التي ت�شملها هذه االتفاقية� ،رشيطة �أن يكون مكا ُن عمل البائع وامل�شرتي يف دول �أطراف يف
تلك االتفاقيات".
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املادة 40
إعالنات ال�صادرة مبوجب هذه االتفاقية �إىل الأمني العام للأمم
وجه ال
ُ
 -1تُ َّ
املتحدة وت�رسي يف �آن واح��د مع بدء نفاذ هذه االتفاقية بالن�سبة للدولة املعنية،
�إ َّال يف حال الإعالنات ال�صادرة فيما بعد ،فهي ت�رسي يف اليوم الأول من ال�شهر
التايل النق�ضاء �ستة �أ�شهر على تاريخ ا�ستالم الأمني العام للأمم املتحدة لهاَّ � .أما
إعالنات االنفرادية املتبا َدلَ ُة ال�صادرة مبوجب املادة  34فتَ�رسي يف اليوم الأول
ال
ُ
من ال�شهر التايل النق�ضاء �ستة �شهور على ا�ستالم الأمني العام للأمم املتحدة لآخر
�إعالن* .
�سح َب �إعالنها يف
 -2ل ِّأي دولة �أ�صدرت �إعالناً مبوجب هذه االتفاقية �أن تَ َ
ال�سحب يف
وج ُه ُه �إىل الأمني العام للأمم املتحدة .وي�رسي هذا
� ِّأي وقت ب�
ٍ
إخطار تُ ِّ
ُ
اليوم الأول من ال�شهر التايل النق�ضاء �ستة �شهور على ا�ستالم الأمني العام للأمم
املتحدة للإخطارَّ � .أما بالن�سبة للإعالن ال�صادر مبوجب املادة  34من هذه االتفاقية
ف� َّإن هذا ال�سحب يُبْ ِطلُ ،اعتباراً من تاريخ �رسيانهَّ � ،أي �إعالن متبا َد ٍل �أ�صدرته دول ٌة
�أخرى مبوجب املادة املذكورة.

اجلزء الرابع � -أحكام ختامية

املادة 41
االتفاقية**

��اب التوقيع على هذه
يُفتَ ُح ب ُ
الأول /دي�سمرب  1975يف مقر الأمم املتحدة.

�أم��ام جميع ال��دول حتى  31كانون

املادة 42
تخ�ضع هذه
ُ
للأمم املتحدة.

.1980

االتفاقية**

للت�صديق .وتُو َدع وثائ ُق الت�صديق لدى الأمني العام

* أُ��ضيفت العبارةُ الأخرية من الفقرة  1من املادة ( 40بني جنمتني) وفقاً للمادة ال�ساد�سة من بروتوكول
**ت�شري �إىل اتفاقية التقادم لعام .1974
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املادة 43
��اب االن�ضمام �إىل ه��ذه االتفاقية* مفتوحاً ل ِّأي دول��ة .وتُ���و َد ُع وثائ ُق
يبقى ب ُ
االن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة.

مكررا (املادة العا�رشة من الربوتوكول)
املادة َّ 43
ان�ضمت �إليها بع َد بدء نفاذ
�صدقت دول ٌة على اتفاقيةِ التقا ُدم لعام � 1974أو
�إذا َّ
َّ
بروتوكول  ،1980ف� َّإن الت�صدي َق �أو االن�ضمام يُعترب �أي�ضاً ت�صديقاً على االتفاقية
املعدلة بربوتوكول � 1980أو ان�ضماماً �إليها �إذا قامت هذه الدول ُة ب�إخطار
ب�صيغتها
َّ
الوديع بذلك.

املادة  43ثالثا (املادة الثامنة ( )2من الربوتوكول)
��ب
ي�تر َّت ُ
متعاقداً يف
املعدلة بهذا
َّ

على االن�ضمام �إىل بروتوكول  1980من قِ َ��ب ِ��ل � َّأي��ة دول��ة لي�ست طرفاً
ان�ضمامها �إىل تلك االتفاقية ب�صيغتها
اتفاقية التقادم لعام 1974
ُ
مكرراً.
الربوتوكول ،رهناً ب�أحكام املادة َّ 44

املادة 44
 -1يَبد ُأ� نفا ُذ هذه االتفاقية يف اليوم الأول من ال�شهر التايل النق�ضاء �ستة
�أ�شهر على تاريخ �إيداع وثيقة الت�صديق �أو االن�ضمام العا�رشة.
ن�ض ُّم �إليها،
�صد ُق عليها �أو تَ َ
 -2يَبد ُأ� نفا ُذ هذه االتفاقية بالن�سبة لك ِّل دولة تُ ِّ
بع َد �إيداع وثيقة الت�صديق �أو االن�ضمام العا�رشة ،يف اليوم الأول من ال�شهر التايل
النق�ضاء �ستة �أ�شهر على تاريخ �إيداع وثيقة ت�صديق �أو ان�ضمام تلك الدولة.

مكرراً (املادة احلادية ع�رشة من الربوتوكول)
املادة َّ 44
املعدلة
�صبح طرفاً متعاقداً يف اتفاقية التقا ُدم لعام  1974ب�صيغتها
َّ
ك ُّل دولة تُ ُ
الوديع بخالف ذلك ،طرفاً ُمتعاقداً �أي�ضاً يف
بربوتوكول  1980تُعتبرَ  ،ما مل تُ ْخ ِطر
َ
*ت�شري �إىل اتفاقية التقادم لعام .1974
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إزاء � ِّأي طرف ُمتعاقد يف االتفاقية مل ي�صبح بع ُد
االتفاقية ،ب�صيغتها غري
َّ
املعدلةَ � ،
طرفاً متعاقداً يف بروتوكول .1980

املادة 45
تن�سحب من هذه االتفاقية ب�إخطار الأمني
 -1يجوز ل ِّأي دولة متعاقدة �أن
َ
العام للأمم املتحدة بذلك.

 -2يَبد�أُ نفا ُذ االن�سحاب يف اليوم ال َّأول من ال�شهر التايل النق�ضاء اثني ع�رش
�شهراً على ا�ستالم الأمني العام للأمم املتحدة للإخطار.

مكرراً (املادة الثالثة ع�رشة ( )3من الربوتوكول)
املادة َّ 45
دولة متعاقدة يتوقَّف بالن�سبة �إليها نفا ُذ بروتوكول  1980بتطبيق الفقرتني
� ُّأي ٍ
ً
ً
طَ
( )1و( *)2من امل��ادة الثالثة ع�رشة من بروتوكول  1980تظ ُّل َ��رف��ا متعاقدا يف
املعدلة ،ما مل تَن�سحب من االتفاقية غري
اتفاقية التقادم لعام  ،1974ب�صيغتها غري
َّ
املعدلَة وفقاً لأحكام املادة  45من تلك االتفاقية.
َّ

املادة 46
ن�صو�صه الإ�سبانية والإنكليزية
يُ���و َد ُع أَ����ص�� ُل ه��ذه االتفاقية ،ال��ذي تت�ساوى
ُ
**
احلجية ،لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
والرو�سية وال�صينية والفرن�سية يف
ِّ

ن�ص الفقرتني ( )1و( )2من املادة الثالثة ع�رشة من الربوتوكول:
*فيما يلي ُّ
"( )1يجوز للدولة املتعاقدة �أن تن�سحب من هذا الربوتوكول ب�إخطار الوديع مبا يفيد ذلك.
( )2يبد أ� نفاذ االن�سحاب يف اليوم ال َّأول من ال�شهر التايل النق�ضاء اثني ع�رش �شهراً على ا�ستالم
الوديع للإخطار".
احلجية يف عام  1992كما يرد يف الإخطار بالإيداع الذي يحمل الرمز
**اعتُمد الن�ص العربي ذو
ّ
 C.N.470.1992.TREATIES-5وامل� ّؤرخ  2حزيران/يونيه .1993

مذكرة �إي�ضاحية من �أمانة
ثالثا-
ّ
جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
مدة التقادم يف البيع الدويل
ب�ش�أن َّ
املعدل التفاقية
للب�ضائع والربوتوكول
ِّ
مدة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع
َّ
أعدت �أمان ُة جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل هذه املذكِّرة بغر�ض الإعالم؛
� َّ
وهي لي�ست تعليقا ر�سميا على االتفاقية .ويرد يف الوثيقة  A/CONF.63/17تعلي ٌق
بناء على طلب م�ؤمتر الأمم املتحدة املعني بالتقادم
على االتفاقية غري
املعدلة ُ�أ َّ
َّ
عد ً
�ستن�س ٌخ يف حولية جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري
يف البيع الدويل للب�ضائع ُ
(م َ
ال��دويل ،املجلد العا�رش( 1979 :من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع ،)E.81.V.2
اجلزء الثالث ،الف�صل الأول).
مقدمـة
�ألف-
ّ
مدة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع (نيويورك )1974 ،قواع َد
 -1تَ�ضع اتفاقي ُة َّ
موحدة تنظِّ م امل َُّدة الزمنية التي يجب على الطرف امللتزم بعقد للبيع
قانوني ًة دولية
َّ
�ضد الطرف الآخر ُمطالباً
�راءات القانوني َة
الدويل للب�ضائع �أن يبد�أ �أثناءها الإج�
ِ
َّ
بحق نا�شئ عن عقد �أو متعلق بالإخالل به �أو �إنهائه �أو بطالنه .ويُ�شار �إىل هذه امل َُّدة
ملدة التقادم هي احليلول ُة
يف االتفاقية با�سم
"مدة التقادم" .والأه� ُ
�داف الرئي�سية َّ
َّ
حدا يحتمل معه �أن ت�صبح
دون بدء الإجراءات القانونية يف موعد يبلغ من الت�أخري ًّ
معول عليها �أو مفقود ًة ،ولتج ّنب عدم اليقني والظلم
الأد ّل ُة املتعلقة بالدعوى غري َّ
اللذين ميكن �أن يقعا �إذا ظلَّ �أح ُد الأطراف ُعر�ض ًة مل َُّدة طويلة من الزمن ملطالبات
بحقوق غري ُمطالَب بها.
 -2وقد انبثقت اتفاقي ُة التقادم عن �أعمال جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري
متخ�ضت
الدويل (الأون�سيرتال) بغر�ض تن�سيق قانون البيع الدويل وتوحيده ،والتي
َّ
�أي�ضاً عن اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع (فيينا)1980 ،
(يُ�شار �إليها فيما يلي با�سم "اتفاقية الأمم املتحدة للبيع") .وقد لوحظ �أثناء تلك
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مدة التقادم يف البيع الدويل للب�ضائع
اتفاقية َّ

مدة
الأع�م��ال � َّأن
معظم النظم القانونية حت� ُّد من تقدمي مطالبات بعد انق�ضاء َّ
َ
اختالفات عديد ًة بني النظم القانونية
حمددة من الزمن� ،أو متنعه� ،إ َّال � َّأن هناك
ٍ
َّ
اختالفات تر َّتبت عليها فوارق يف طول
وهي
لذلك،
املفاهيمي
أ�سا�س
ل
با
يتعلق
فيما
ٌ
�ادم املطالبات بعد تلك امل ُ� َّ�دة .وق��د خلقت تلك
امل� َّ�دة ويف القواعد التي حتكم ت�ق� َ
ثم
الفوارق �صعوبات يف �إنفاذ املطالبات النا�شئة عن معامالت البيع الدويل ،ومن َّ
عاقت التجارة الدولية.
موحدة
قررت الأون�سيرتال �إعداد قواعد قانونية دولية
َّ
 -3ونظراً لتلك امل�شاكلَّ ،
ؤمتر دبلوما�سي عقدته
ب�ش�أن م� َّ�دة التقادم يف البيع ال��دويل للب�ضائع .واعتَ َم َد م� ٌ
اجلمعي ُة العامة يف نيويورك اتفاقية التقادم يف  14حزيران/يونيه  ،1974على
أعدتها الأون�سيرتال.
�أ�سا�س م�رشوع اتفاقية � َّ
ؤمتر الدبلوما�سي
-4
ُ
وع ِّدلت اتفاقي ُة التقادم بربوتوكول اعتمده يف عام  1980امل� ُ
ال��ذي اع�تَ� َ�م��د اتفاقي َة الأمم املتحدة للبيع ب�ه��دف امل��واءم��ة ب�ين اتفاقية التقادم
واالتفاقية الأخ�يرة ،وال �سيما يف ما يتعلق بنطاق التطبيق والإع�لان��ات املقبولة.
املعدلة مطابق لنطاق تطبيق اتفاقية الأمم
لذلك ف� َّإن نطاق تطبيق اتفاقية التقادم
َّ
املتحدة للبيع.
 -5ودخلت اتفاقية التقادم ح ِّيز النفاذ يف � 1آب�/أغ�سط�س  .1988ويف  1ت�رشين
املعدلة  29دولة ،منها
الأول�/أكتوبر  ،2011بلغ عدد الدول الأطراف يف االتفاقية غري
َّ
املعدلة .وترد �أحدث املعلومات عن حالة االتفاقية يف موقع
 21دول ًة طرفاً يف االتفاقية
َّ
الأون�سيرتال ال�شبكي )1(.وميكن االطّ الع على معلومات موثوقة عن حالة االتفاقية،
ف�ض ً
ال عن الإعالنات ذات ال�صلة ،مبا فيها الإعالنات املتعلقة بالتطبيق الإقليمي
()2
وخالفة الدول ،بالرجوع �إىل جمموعة معاهدات الأمم املتحدة على الإنرتنت.

باء -نطاق التطبيق
 -6تنطبق االتفاقية على عقود بيع الب�ضائع بني طرفني يقع مكانا عملهما يف
دولتني خمتلفتني �إذا كانت تلكما الدولتان دولتني متعاقدتني .ومبوجب بروتوكول
عام  ،1980تنطبق االتفاقية �أي�ضاً �إذا كانت قواعد القانون الدويل اخلا�ص جتعل
قانون دولة متعاقدة ينطبق على العقد .غري �أنه يجوز للدولة �أن تعلن ،عندما ت�صبح
طرفا يف الربوتوكول� ،أنها لن تلتزم بذلك احلكم .ويجب على كل دولة متعاقدة �أن
تطبق االتفاقية على العقود التي تربم وقت بدء نفاذ االتفاقية �أو بعده.
ّ
(.http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/sale_goods/1974Convention_status.html)1
(.http://treaties.un.org/ )2
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معينة� .أوالً ،ال تنطبق االتفاقي ُة �إذا
�ستبع ُد تطبي ُق االتفاقية يف أ�ح��وال
 -7ويُ َ
َّ
ن�ص طرفا عقد البيع �رصاحة على ا�ستبعاد تطبيقها .وي�ضع هذا احلكم مو�ضع
َّ
بحرية التعاقد يف البيع ال��دويل للب�ضائع .ثانياً ،ال
القائل
أ�سا�سي
ل
ا
�
أ
املبد
النفاذ
ّ
تنظِّ
م فيها اتفاقيات �أخرى امل�سائل التي تتناولها
معينة
تنطبق االتفاقية يف حاالت َّ
�سمح للدول املتعاقدة �أن تُودع �إعالنات تَ�ستبعد تطبيق االتفاقية
االتفاقية .ثالثاً ،يُ َ
يف الأح��وال التالية :يجوز الثنتني �أو �أك�ثر من ال��دول املتعاقدة �أن ت�ستبعد تطبيق
االتفاقية على العقود املربمة بني الأطراف التي تقع �أماكن عملها يف تلك الدول،
نف�س القواعد القانونية �أو قواعد قانونية وثيقة ال�صلة على
تطبق الدول
عندما
ّ
َ
تلك العقود .وقد �أ�صدرت دول ٌة واحدة هذا الإعالن حتى الآن .وف�ض ً
ال عن ذلك،
يجوز للدولة �أن ت�ستبعد تطبي َق االتفاقية على دعاوى �إبطال العقد .ومل تُ�صدر � ُّأي
دولة حتى الآن �إعالناً من هذا النوع.
تو�ضح
 -8ومبا � َّأن االتفاقية ال تنطبق �إ َّال فيما يتعلق بعقود البيع الدويل ،ف�إنها
ِّ
معينة .ويُعتَرب عق ُد توريد
ما �إذا كانت تغطِّ ي العقود التي ت�شتمل على خدمات
َّ
يتعهد الطرف الذي يطلب الب�ضائع
ب�ضائع يتعينَّ �صنعها �أو �إنتاجها عق َد بيع ،ما مل
َّ
بتوريد جزء كبري من املواد الالزمة ل�صنعها �أو �إنتاجها .وعالوة على ذلك ،ال تنطبق
�ورد الب�ضائع
االتفاقية عندما يكون اجل��زء الأك�بر من التزامات الطرف ال��ذي ي� ِّ
متم ِّث ً
ال يف توريد العمل �أو غريه من اخلدمات.
 -9وحتتوي االتفاقي ُة على قائمة ب�أنواع البيوع امل�ستب َع َدة من االتفاقية� ،إ َّما ب�سبب
الغر�ض من البيع (الب�ضائع التي ت�شرتى لال�ستعمال ال�شخ�صي �أو العائلي �أو املنـزيل
(مبوجب بروتوكول عام  ،1980ت�شمل االتفاقي ُة مبيعات تلك الب�ضائع �إذا كان من غري
البائع �أنها ا�شترُ يت لهذا اال�ستعمال))� ،أو طبيعة البيع (البيع باملزاد
املمكن �أن يعلم
ُ
تتم ب�أمر ق�ضائي)� ،أو طبيعة الب�ضائع (الأوراق
�أو لتنفيذ احلجز �أو �سائر البيوع التي ّ
املالية� ،أو الأ�سهم� ،أو �سندات اال�ستثمار� ،أو ال�صكوك القابلة للتداول� ،أو النقود� ،أو
احلوامات)).
ال�سفن� ،أو املراكب� ،أو الطائرات� ،أو الكهرباء (ي�ضيف بروتوكول عام 1980
َّ
وتو�ضح االتفاقية بجالء �أنها ال تنطبق �إ َّال على النوع املعتاد من املطالبات
-10
ِّ
حمددة املطالبات امل�ستندة �إىل
التجارية امل�ستندة �إىل التعاقد ،وهي ت�ستبعد ب�صفة
َّ
وفاة �أو �إ�صابة �شخ�صية؛ �أو �رضر نووي؛ �أو حق امتياز �أو رهن �أو غريه من احلقوق
ال�ضمانية؛ �أو ق��رار ق�ضائي �أو حتكيمي؛ �أو وثيقة ميكن احل�صول على �إنفاذ �أو
تنفيذ مبا�رش ا�ستناداً �إليها؛ �أو �سفتجة (كمبيالة) �أو �شيك �أو �سند �إذين .وب�صفة
معينة ،وال يكون من
عامة ،تخ�ضع َّ
مدة التقادم فيما يتعلق بتلك املطالبات لقواعد َّ
تطبق فيما يتعلق بتلك املطالبات القواعد التي تنطبق على
املالئم بال�رضورة �أن
َّ
املطالبات التجارية التعاقدية العادية.
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اتفاقية َّ

مدة التقادم وبد�ؤها
جيم -طول َّ
أربع �سنوات .وال ميكن تعديلها باتفاق
 -11طو ُل َّ
مدة التقادم مبوجب االتفاقية هو � ُ
بني الطرفني ،غري �أن��ه ميكن متديدها ب�إعالن خطّ ي من املدين �أثناء هذه املُ� َّ�دة.
ين�ص عقد البيع على ُم� َّ�دة �أق�رص لبدء الإج ��راءات التحكيمية،
ويجوز �أي�ضاً �أن
َّ
الن�ص �صحيحا مبوجب القانون املنطبق على العقد .وهناك قواعد
�إذا كان هذا
ّ
من�صو�ص عليها ب�ش�أن طريقة احت�ساب ُم َّدة التقادم.
 -12وقد ُرئي � َّأن �أربع �سنوات تفي ب�أغرا�ض ُم َّدة التقادم وتتيح ،مع ذلك ،م َّت�سعاً
من الوقت لتمكني طرف يف عقد بيع دويل من تقدمي مطالبة �ضد الطرف الآخر.
وتتناول �أحكام خا�صة يف االتفاقية الظروف التي يكون فيها متديد ُم َّدة التقادم �أو
مربراً.
بد�ؤها من جديد �أمراً َّ
 -13والقاعدة الأ�سا�سية فيما يتعلق بالوقت الذي يبد أ� فيه �رسيان ُم� َّ�دة التقادم
وحتدد االتفاقية متى تن�ش�أ املطالبات املت�صلة
هي �أنها تبد�أ وقت ن�شوء املطالبة.
ِّ
ب��الإخ�لال بالعقد ،والعيوب يف الب�ضائع �أو غ�ير ذل��ك م��ن ح��االت ع��دم املطابقة،
والتدلي�س.
معينتني،
وتن�ص االتفاقي ُة على قواعد خا�صة لبدء ُم َّدة التقادم يف حالتني َّ
ُّ
تعهداً �رصيحاً (كفالة �أو �ضمانة مثال)
البائع قد �أعطى
هما :عندما يكون
َ
امل�شرتي ّ
ُ
معينة من الزمن ،وعندما يُنهي
يتعلق بالب�ضائع
وين�ص على �أنه يكون نافذا َّ
ملدة َّ
ُّ
وتن�ص االتفاقي ُة �أي�ضاً على قواعد فيما يتعلق
طرف العق َد قبل حلول وقت الأداء.
ٌ
ُّ
باملطالبات النا�شئة عن الإخالل بعقد بيع بالأق�ساط واملطالبات امل�ستندة �إىل ظروف
م�ؤ ِّدية �إىل �إنهاء عقد البيع بالأق�ساط.

مدة التقادم ومتديدها
دال -توقّف �رسيان َّ
�ضعت قواعد تتعلق
حددت االتفاقي ُة
وقت بدء ُم َّدة التقادم وطولهاَ ،و َ
َ
 -14بعد �أن َّ
بتوقّف �رسيانها .وينتهي �رسيانها عندما يبد�أ �صاحب املطالبة �إجراءات ق�ضائية �أو
يقدم مطالبته يف �إطار �إجراءات قائمة .ويعترب � َّأن
حتكيمية �ضد املدين� ،أو عندما ِّ
مطالبة م�ضا َّدة قد ق ُِّدمت يف ذات املوعد الذي بد�أت فيه الإجراءات التي ق ُِّدمت
�ضدها
فيها هذه املطالبة امل�ضادة �إذا كانت املطالب ُة امل�ضا ّدة واملطالب ُة التي ُرفعت َّ
هذه املطالب ُة امل�ضا ّدة تتعلقان بنف�س العقد �أو بعدد من العقود أُ�ب��رم �أثناء نف�س
املعاملة.
 -15وميكن للإجراءات الق�ضائية �أو التحكيمية التي ي�رشع فيها �صاحب املطالبة
�أثناء ُم َّدة التقادم �أن تنتهي دون قرار ملزم ب�ش�أن جوهر املطالبة ،وذلك ب�سبب عدم
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االخت�صا�ص الق�ضائي للمحكمة �أو هيئة التحكيم �أو ب�سبب عيب يف الإج��راءات
وبناء
مثالً .وي�ستطيع الدائن عادة موا�صلة مطالبته بال�رشوع يف �إجراءات جديدة.
ً
تن�ص االتفاقية على �أنه �إذا انتهت الإجراءات الأ�صلية دون اتخاذ قرار
على ذلك
ُّ
ملزم ب�ش�أن جوهر املطالبة ف �� َّإن �رسيان ُم� َّ�دة التقادم يعترب م�ستمراً .غري � َّأن ُم َّدة
التقادم قد تنتهي قبل انتهاء الإجراءات الأ�صلية� ،أو قد ال يبقى ل�صاحب املطالبة
وقت كاف لبدء �إجراءات جديدة .وحلماية �صاحب املطالبة يف هذه احلاالت ،متنحه
االتفاقية ُم َّدة �إ�ضافية قدرها �سنة واحدة لبدء �إجراءات جديدة.
 -16وحتتوي االتفاقية على قواعد لت�سوية امل�سائل املتعلقة ب�رسيان ُم َّدة التقادم
تن�ص االتفاقية على �أن��ه يف ح��ال بدء
معينتني� .أوالً،
بطريقة
َّ
موحدة يف حالتني َّ
ُّ
الإج��راءات القانونية �ضد �أحد الأط��راف يف عقد بيع ،يتوقّف �رسيان ُم َّدة التقادم
فيما يتعلق بال�شخ�ص امل�س�ؤول معه م�س�ؤولية منفردة وم�شرتكة �إذا ق��ام �صاحب
املطالبة ب�إخطار ذلك ال�شخ�ص خطّ يا �أثناء ُم َّدة التقادم ب� َّأن الإجراءات قد بد�أت.
تن�ص االتفاقية على �أنه يف حال بدء الإجراءات �ضد م�شرت من جانب طرف
ثانياً،
ُّ
ا�شرتى منه الب�ضائع ،يتوقّف �رسيان ُم َّدة التقادم فيما يتعلق مبطالبة امل�شرتي �ضد
البائع �إذا قام امل�شرتي ب�إخطار البائع خطّ يا �أثناء ُم َّدة التقادم ب� َّأن الإجراءات قد
بد�أت �ضد امل�شرتي .ويف حال انتهاء الإجراءات يف � ٍّأي من تلكما احلالتني ،يعترب � َّأن
�رسيان ُم َّدة التقادم فيما يتعلق باملطالبة �ضد ال�شخ�ص امل�س�ؤول م�س�ؤولي ًة منفردة
وم�شرتكة �أو �ضد البائع ق��د ا�ستمر دون انقطاع ،ولكن تتاح �سنة �إ�ضافية لبدء
إ�ج��راءات جديدة �إذا كانت ُم َّدة التقادم قد انتهت يف ذلك الوقت �أو بقي من ُم َّدة
�رسيانها �أق ّل من �سنة واحدة.
 -17ومن الآث��ار املرت ِّتبة على احلكم املذكور �أع�لاه يف ما يتعلق بامل�شرتي متكينه
�ضد البائع .وهذا
�ضده قبل مبا�رشة �إج��راءات
املقدمة
من انتظار نتيجة املطالبة
ّ
ّ
َّ
يجعل بو�سع امل�شرتي �أن يتفادى م�ش َّقة وتكلفة ال�رشوع يف �إجراءات �ضد البائع وقطع
عالقاتهما التجارية الطيبة �إذا مل ت�سفر املطالبة �ضد امل�شرتي عن نتيجة �إيجابية.
 -18ومبوجب االتفاقية ،تبد أ� ُم� َّ�دة التقادم من جديد يف حالتني ،هما �إذا قام
ال��دائ��ن يف دول��ة املدين بعمل يرت َّتب عليه ،مبوجب قانون تلك ال��دول��ة ،ب��دء ُم� َّ�دة
التقادم من جديد� ،أو �إذا اعرتف املدين خطّ يا بالتزامه للدائن �أو دفع فائدة �أو أ� َّدى
جزئياً هذا االلتزام بحيث ميكن ا�ستنتاج اعرتافه به.
 -19وحتمي االتفاقي ُة الدائ َن الذي حيل بينه وبني اتخاذ التدابري الالزمة لإيقاف
تن�ص على �أنه عندما تكون ظروف
�رسيان ُم َّدة التقادم يف احلاالت الق�صوى .فهي
ُّ
خارجة عن �سيطرة الدائن قد حالت بينه وبني اتخاذ تلك التدابري ومل يكن بو�سعه
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متدد بحيث تنتهي بعد �سنة واحدة من
تفاديها �أو التغلّب عليها ،ف� َّإن ُم َّدة التقادم َّ
موعد انتفاء تلك الظروف.

مدة تقادم عامة
هاء -حتديد َّ
 -20مبا �أنه ميكن ،يف الظروف امل�شار �إليها �أعاله ،متديد ُم َّدة التقادم �أو بد�ؤها
حتدد ُم َّدة زمنية عامة قدرها � 10سنوات ،تبد�أ وقت بدء
من جديد ،ف� َّإن االتفاقية
ِّ
�رسيان ُم َّدة التقادم الأ�صلية ،وال ميكن بعدها يف � ِّأي ظرف من الظروف البدء يف
�إجراءات قانونية للمطالبة بحقوق .والفكرة التي ي�ستند �إليها هذا احلكم هي � َّأن
ال�سماح ببدء الإجراءات بعد ذلك الوقت �سيتنافى مع �أهداف االتفاقية الرامية �إىل
حمددة.
تعيني ُم َّدة تقادم
َّ

مدة التقادم
واو -نتائج انق�ضاء َّ
 -21النتيج ُة الرئي�سية النق�ضاء ُم� َّ�دة التقادم هي ع��دم االع�تراف ب �� ِّأي مطالبة
�أو �إنفاذها يف �إج��راءات قانونية تبد�أ بعدها .وال يو�ضع انق�ضاء ُم� َّ�دة التقادم يف
احتج به �أحد �أطراف الإج��راءات .ولكن،
االعتبار يف الإج��راءات القانونية �إال �إذا
ّ
نظراً للآراء التي أُ�بديت يف امل�ؤمتر الدبلوما�سي الذي اعتمد االتفاقية ،ومفادها
� َّأن تقادم الدعاوى م�س�ألة �سيا�سة عامة و� َّأن من الالزم �أن يكون بو�سع املحكمة �أن
ت�ضع
انق�ضاء ُم َّدة التقادم يف االعتبار من تلقاء نف�سها ،يُ�سمح للدولة املتعاقدة ب�أن
َ
تطبق ذلك احلكم .ومل ت�صدر �أية دولة حتى الآن �إعالناً من هذا النوع.
تُعلن �أنها لن ِّ
معينة،
 -22وحتى بعد انق�ضاء فرتة التقادم ،ي�ستطيع �أح ُد الطرفني ،يف أ�ح��وال َّ
يقدم مطالبته لالعرتا�ض على مطالبة الطرف الآخر �أو احل�صول على تعوي�ض.
�أن ِّ

زاي -الأحكام الأخرى والأحكام اخلتامية
تتكون من وحدتني
أحكام الأخ��رى تنفي َذ االتفاقية يف ال��دول التي
 -23تتناول ال
َّ
ُ
�إقليميتني �أو �أك�ثر والتي توجد فيها نظم قانونية خمتلفة .وتتناول جمموعة من
الأحكام الإعالنات والتح ّفظات امل�سموح بها مبوجب االتفاقية ،و�إجراءات �إ�صدارها
إعالنات والتح ّفظات امل�سموح بها؛ وال يجوز مبوجب
و�سحبها .وقد ُذكرت �أعاله ال
ُ
إ�صدار � ِّأي �إعالنات �أو حت ّفظات �أخرى.
االتفاقية �
ُ
أحكام اخلتامية على الأحكام املعتادة املتعلقة بالأمني العام للأمم
 -24وحتتوي ال
ُ
املتحدة باعتباره ودي��ع االتفاقية .وتخ�ضع االتفاقية لت�صديق ال��دول التي وقَّعت
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عليها قبل  31كانون الأول/دي�سمرب  ،1975والن�ضمام ال��دول التي مل تفعل ذلك.
والن�صو�ص الإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية لالتفاقية
()3
احلجية.
مت�ساوية
ّ
املعدل
�ن العام ل�ل�أمم املتحدة هو �أي�ضاً ودي� ُ�ع بروتوكول ع��ام 1980
ِّ
 -25والأم�ي ُ
مفتوح جلميع ال��دول .ومبا � َّأن العد َد
�اب االن�ضمام �إىل الربوتوكول
لالتفاقية ،وب� ُ
ٌ
ان�ضم بالفعل �إىل الربوتوكول ،فقد بد�أ نفا ُذ االتفاقية ب�صيغتها
الالزم من الدول قد
َّ
املعدلة� ،أي يف � 1آب/
املعدلة بالربوتوكول يف نف�س تاريخ بدء نفاذ االتفاقية غري
َّ
َّ
�أغ�سط�س .1988
ت�صدق على االتفاقية �أو
 -26وتُ�صبح ال��دول� ُة التي
تن�ضم �إليها بعد ب��دء نفاذ
ِّ
ّ
الوديع
املعدلة كذلك ما مل تُخطر
االتفاقية والربوتوكول طرفاً يف االتفاقية غري
َّ
َ
املعدلة فيما يتعلق بتلك الدولة يف
بخالف ذلك .و�سيبد أ� نفا ُذ االتفاقية ب�صيغتها
َّ
اليوم ال َّأول من ال�شهر ال��ذي يعقب م��رور � 6أ�شهر على �إي��داع �صك ت�صديقها �أو
ان�ضمام دولة لي�ست طرفاً متعاقداً يف االتفاقية �إىل الربوتوكول
ان�ضمامها .وي�شكِّل
ُ
ان�ضماماً �إىل االتفاقية ب�صيغتها
املعدلة بالربوتوكول.
َّ

حاء -الن�صو�ص التكميلية
�ستكمل اتفاقي ُة التقادم باتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل
 -27تُ
َ
للب�ضائع ،التي اعتمدها م�ؤمتر دبلوما�سي يف  11ني�سان�/أبريل  .1980وت�ضع
إن�شاء عقود البيع
االتفاقي ُة الأخريةُ
ّ
مدون ًة �شامل ًة من القواعد القانونية التي حتكم � َ
الدويل للب�ضائع ،والتزامات امل�شرتي والبائع ،و�سبل االنت�صاف عند الإخالل بالعقد
وجوانب �أخرى من العقد.
يخ�ص ا�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية،
�ستكمل اتفاقي ُة التقادم ،يف ما
 -28كما تُ
ُّ
َ
باتفاقية الأمم املتحدة املتعلقة با�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية
لعام  .2005وتهدف االتفاقي ُة الأخرية �إىل ت�سهيل ا�ستخدام اخلطابات الإلكرتونية
يف التجارة الدولية ب�ضمان �صحة ون�ف��اذ العقود امل�برم��ة وغ�يره��ا م��ن اخلطابات
الإلكرتونية املتبادلة� ،ش�أنها �ش�أن العقود واخلطابات الورقية التقليدية .ويُذكَر
معتم َدة على نطاق وا�سع يف
حتديداً � َّأن بع�ض ال�رشوط ال�شكلية الواردة يف معاهدات
َ
احلجية يف عام  1992كما يرد يف الإخطار بالإيداع الذي يحمل الرمز
( )3اعتُمد الن�ص العربي ذو
ّ
 C.N.470.1992.TREATIES-5وامل� ّؤرخ  2حزيران/يونيه .1993
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االعرتاف القانوين با�ستخدام اخلطابات
جمال القانون التجاري الدويل قد تُعرقل
َ
الإل�ك�ترون�ي��ة .واتفاقي ُة اخلطابات الإلكرتونية ه��ي معاهدةٌ متكِّن م��ن �إزال��ة تلك
العقبات ال�شكلية بو�ضع �رشوط للتناظر الوظيفي بني ال�شكلني الإلكرتوين والكتابي.
وميكن احل�صو ُل على مزيد من املعلومات بالو�سائل التالية:
UNCITRAL Secretariat
P.O. Box 500
Vienna International Centre
1400 Vienna
Austria

الهاتف(43)(1) 26060-4060 :

الفاك�س(43)(1) 26060-5813 :

الربيد الإلكرتوينuncitral@uncitral.org :

ال�صفحة الرئي�سية على الإنرتنتwww.uncitral.org :
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