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 ارات  العربية المتحـدةــدولة اإلم
 
 
 

 ة الموضوع بتحـصيلـكمـاستقالل محـ
 وىـالواقع  في الدع فهم 

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

استقالل محكمة الموضوع بتحصيل فهم الواقع فيي اليدعوى   -
شيير أ أي يكييوي قضييائغا سيياا ا مبياييا عليي  مالييأ أصييلأ 

 .الثابت باألوراق يكفي لحملأ
 

التزامهييا أي تضييمي حكمهييا ميييا ي ميياي الم لييع علييييأ أي - 
 .المحكمة التي بوقااع الدعوى وأدلتها
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 المحكمة االتحادية العليا 
 الداارة المداية

 القضااية 33لساة ( 838)ال عي رقم 
 3002مارس  8جلسة الثالثاء الموافق 
 

 : قاعدة القااوايةال
 

أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه 
ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في 
تحصيل فهم الواقع في الدعوى إال ان ذلك 
مشروط بأن يكون قضاؤها سائغا ومبنياً على ما 
له أصله الثابت باألوراق بما يكفي لحمله ، كما 

ما يطمئن  وأن المقرر أنه يجب أن يتضمن الحكم
المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوى 
وأدلتها عن بصر وبصيرة ، وأحاطت بمناحي 
دفاع الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهري وأن 
الدفاع الذي يعيب الحكم إغفاله بشائبة القصور 
هو ذلك الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يتغير 
به وجه الرأي في الدعوى لما كان ذلك وكان 
الثابت من األوراق أن الطاعنة قد تمسكت منذ 
فجر النزاع بدفاع حاصله أن المبيع الذي وردته 
لها المطعون ضدها جاء مخالفا للمواصفات 

نية من عقد والثا ىالمتفق عليها في المادتين األول
م والتي 42/4/9111البيع بينهما والمؤرخ 

حددت األولى منها نوع البضاعة المباعة 
والتي " بي المانع للخبط .إل.إي.تي "بالمركب 

تحددت مكوناته في إعالن طلب الشراء الصادر 
عنها ، وأنها قدمت حافظة بمستنداتها الدالة على 
مخالفة البضاعة المرسلة إليها من المطعون 
ضدها وعدم مطابقة مكوناتها للمواصفات المتفق 
عليها ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه 

قضائه برفض دعوى الطاعنة ونفي أسس ل
اختالف مواصفات المبيع للمتفق عليه على ما 

بخصوص مطابقة "أورده بمدوناته من أنه 
البضائع تماما لشهادة المركب المانع للخبط فقد 

م 4/3/9111أرسلت المستأنفة خطابا مؤرخا 
. سي.وتؤكد فيه للمستأنف عليها أن المنتج إس

ولم تعترض بي . بي هو نفس المنتج تيل
المستأنف عليها على ذلك خاصة وأن الشحن تم 

مما يدل على موافقتها الضمنية ...... بعد ذلك
أما كون المواد البترولية غير .... على ذلك 

مطابقة للمواصفات المتفق عليها فإن ذلك لم يثبت 
وأن الفاكس ...... بدليل تطمئن إليه المحكمة 

 1/6/9111 المرسل من المستأنف عليها بتاريخ
بخصوص نتائج تحليل سائل اإليثيلين ليس حجة 

...... على المستأنفة إذ هو قول المستأنفة عليها
وكذلك تقرير اللجنة المسكلة ألخذ العينة بتاريخ 

م ليس فيه ما يثبت مخالفة تحليل 4/6/9111
أما ..... سائل اإليثيل للمواصفات المتفق عليها 

لذي ورد فيه أن ا( م)المستند الصادر من شركة 
سائل اإليثيل ال يطابق شهادة الجودة فإن الشركة 
ال تربطها أي عالقة قانونية بالمستأنفة وهو ليس 
موجهاً إليها بل موجه إلى المستأنف عليها ، ومن 

وكان هذا الذي ...... ثم ال تعول عليه المحكمة 
أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه غير سائغ 

كما أنه يواجه بالرد الكافي ما وال يكفي لحمله 
تمسكت به الطاعنة من دفاع وال يصلح رداً عليه 
على ضوء المستندات التي قدمتها وتمسكت 
بداللتها لتأييد دفاعها وهو دفاع جوهري ، مما قد 
يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم 
فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور 

خالل بحق الدفاع بما يوجب في التسبيب واإل
 . نقضه على أن يكون مع النقض اإلحالة

 
 : إي داارة الاقض المداية المئلفة

 
عبد الوغاب عبدول : برااسة السيد القاضي

 رايس الداارة
 صالح محمود عويس: وعضوية السيد القاضي

 أميي أحمد الهاجري: والسيد القاضي
 اءيوم الثالث بالجلسة العلاية الماعقدة في

 م 8/3/3002الموافق  غـ 6231/محرم / 38
 بمدياة أبو ظبي بمقر المحكمة االتحادية العليا
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 أصدرت الحكم اآلتي
 

ع نقض .ق 43لسنة  838: في الطعن رقم
 .مدني

 (أ : ) الطاعنة 
 الدولية( س ) مجموعة : المطعون ضده 

صادر عن محكمة استئناف : الحكم المطعون فيه
بتاريخ  974/4009ف رقم أبو ظبي في االستئنا

 .م91/6/4000
 

مع الرسم )م 42/94/4009: تاريخ رفع الطعن
 (.والتأمين

 
 المحكمـة

 ــ
 

بعد اإل الع عل  األوراق، وتالوة تقرير 
 .التلخيص والمداولة

 
 .أوضاعه الشكلية ىحيث إن الطعن استوف

 
على ما يبين من  –وحيث إن الوقائع 

تتحصل  –اق الحكم المطعون فيه وسائر األور
 4000..../في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 

تجاري كلي أبو ظبي على المطعون ضدها 
بطلب إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 

دوالراً أمريكيا أو ما يعادل مبلغ  9.878.896
درهماً على سند من أنها  6.192.024.88
م مع المطعون 42/4/9111تعاقدت بتاريخ 

طناً من  942األخيرة ضدها على أن تورد لها 
بي .إل.أي.المواد البترولية المركبة من نوع تي

وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وعلى 
أن يتم تسليمها بمدينة فيرغانا بجمهورية 
أوزبكستان في مدة أقصاها نهاية شهر مارس 

دوالراً  609.200، لقاء ثمن قدره مبلغ  9111
عن الواحد دوالر للط 2.8.0أمريكياً بواقع 

م خاطبتها المطعون 4/3/9111،  9وبتاريخي 

ضدها بأن المواد التي ستقوم بشحنها هي من 
بي وهي مطابقة للمواصفات .سي.نوع إس

المتعاقد عليها فقامت بتحويل كامل الثمن المتفق 
عليه إلى حساب المطعون ضدها التي شحنت 
البضاعة بحراً إلى ميناء بندر عباس ثم نقلت 

براً عبر األراضي اإليرانية إلى مدينة بشاحنات 
م 9111/./.4فيرغانا التي وصلتها بتاريخ 

حيث تحفظت عليها سلطات الجمارك هناك 
لوجود تسرب لمواد سامة من بعض البراميل 
ومن ثم أخذت عينات عشوائية من بعض 
البراميل بوساطة لجنة خبراء متخصصين 
 وبتحليلها وفحصها أظهرت النتائج أن المواد
المرسلة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها 

م 41/7/9111فطالبت المطعون ضدها بتاريخ 
باستبدال كامل الكمية خالل شهر واحد ، إال أن 
األخيرة اعتذرت عن تلبية طلبها فكانت الدعوى 
والمطالبة ، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 

م بإلزام المطعون ضدها بأن 97/94/4000
دوالراً  9.787.896مبلغ تؤدي للطاعنة 

 6.192.240.88أمريكيا أو ما يعادله مبلغ 
درهماً ، استأنفت المطعون ضدها هذا القضاء 

 مدني  4009لسنة  974باالستئناف رقم 
أبو ظبي ، ومحكمة االستئناف قضت بتاريخ 

م بإلغاء الحكم المستأنف ورفض 91/6/4009
 .الدعوى فأقامت الطاعنة الطعن المطروح

 
إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم  وحيث

المطعون فيه القصور في التسبيب واإلخالل بحق 
الدفاع ومخالفة الثابت باألوراق ، وذلك أنها 
تمسكت أمام محكمة ثاني درجة بدفاع مؤداه أن 
المبيع المورد لها من المطعون ضدها قد جاء 
ناقصاً ومخالفاً للمواصفات المتفق عليها في طلب 

لعقد المبرم بينهما بتاريخ الشراء وا
م والذي حدد البند األول منه 42/4/9111

مركب   ىمواصفات البضاعة بالمنتج المسم
كما وقدمت "  بي المانع للخبط.إل.إي.تي"

المستندات الدالة على هذا االختالف بين 
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مواصفات البضاعة التي وردتها لها المطعون 
ضدها والمنتج المتفق عليه إال أن الحكم 

مطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع حقه من البحث ال
والتمحيص وخلص إلى القول بمطابقة المبيع 
للمواصفات على غير سند من األوراق مما يعيب 

 .الحكم ويوجبه نقضه
 

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من 
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان 

فهم  لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل
الواقع في الدعوى ، إال أن ذلك مشروط بأن 
يكون قضاؤها سائغاً ومبنياً على ما له أصله 
الثابت باألوراق بما يكفي لحمله ، كما وأن 
المقرر أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن 
المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوى 
وأدلتها عن بصر وبصيرة وأحاطت بمناحي دفاع 

صوم وأوجه دفاعهم الجوهري وأن الدفاع الخ
الذي يعيب الحكم إغفاله بشائبة القصور هو ذلك 
الدفاع الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه 

لما كان ذلك وكان الثابت من . الرأي في الدعوى
األوراق أن الطاعنة قد تمسكت منذ فجر النزاع 
بدفاع حاصله أن المبيع الذي وردت لها المطعون 

ا جاء مخالفا للمواصفات المتفق عليها في ضده
المادتين األولى والثانية من عقد البيع بينهما 

م والتي حددت األولى 42/4/9111والمؤرخ 
. إي . تي" منها نوع البضاعة المباعة بالمركب 

والتي تحددت مكوناته " بي المانع للخبط . إل 
في إعالن طلب الشراء الصادر عنها ، وأنها 

ظة بمستنداتها الدالة على مخالفة قدمت حاف
البضاعة المرسلة إليها من المطعون ضدها وعدم 
مطابقة مكوناتها للمواصفات المتفق عليها ، وإذ 
كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس 
لقضائه برفض دعوى الطاعنة ونفي اختالف 

مواصفات المبيع للمتفق عليه على ما أورده 
بخصوص مطابقة .. "...بمدوناته من أنه 

البضائع تماما لشهادة المركب المانع للخبط فقد 
م 4/3/9111أرسلت المستأنفة خطابا مؤرخا 

بي .سي.تؤكد فيه للمستأنف عليها أن المنتج إس
بي ولم تعترض المستأنف .هو نفس المنتج تيل

عليها على ذلك خاصة وأن الشحن تم بعد 
على مما يدل على موافقتها الضمنية ..... ذلك
أما كون المواد البترولية غير مطابقا ...... ذلك 

للمواصفات المتفق عليها فإن ذلك لم يثبت بدليل 
وأن الفاكس المرسل من .... تطمئن إليه المحكمة 

م 1/6/9111المستأنف عليها بتاريــخ 
بخصوص نتائج تحليل سائل اإليثيلين ليس حجة 

.... على المستأنفة إذ هو قول المستأنفة عليها 
وكذلك تقرير اللجنة المشكلة ألخذ العينة بتاريخ 

م ليس فيه ما يثبت مخالفة تحليل 4/6/9111
أما .... سائل اإليثيل للمواصفات المتفق عليها 

الذي ورد فيه أن ( م)المستند الصادر من شركة 
سائل االيثيل ال يطابق شهادة الجودة فإن الشركة 

تأنفة وهو ليس ال تربطها أي عالقة قانونية بالمس
موجهاً إليها بل موجهاً إلى المستأنف عليها ، 

، وكان هذا .... ومن ثم ال تعول عليه المحكمة 
الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه غير 
سائغ وال يكفي لحمله كما أنه ال يواجه بالرد 
الكافي ما تمسكت به الطاعنة من دفاع وال يصلح 

تها مدات التي قدرداً عليه على ضوء المستن
وتمسكت بداللتها لتأييد دفاعها وهو دفاع 
جوهري ، مما قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في 
الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون 
مشوبا بالقصور في التسبيب واإلخالل بحق 
الدفاع بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع 

 .النقض اإلحالة
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 الم ربيـة ة ـلكـالمم 
 
 

 اية الدفع ــال يحـق للبااع سئ ال
 اعـبعيب الص  بتقادم العلم

 ـــ
 

 :المبـدأ  
 

 

 

عدم اإلخ ار وتقديم الدعوى داخل أجل معيي ليس الزما 

المشترى اكتشاف العيب إذا كاي البااع سيء الاية وتعذر عل  

 . حيي التسليم 
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 6086: القرار عدد 

 61/02/3006: المئرخ في 

 778/6/2/77: ملف تجاري عدد

 
 

حق البائع سيء النية في الددفع بتقدادم العلدم 
تقددددديم  –عدددددم اإلخطددددار  –( ال)بعيددددب الصددددنع 

 (  .ال)الدعوى داخل أجل 
 
 67المحكمددة طبقددت مقتضدديات الفصددل  إن

من قانون االلتزامات والعقدود الدذي تعلدق بإجدارة 
ومدا يليده  8..الصنعة والذي يحيل على الفصدل 

مدددن نفدددس القدددانون الدددذي يفتدددرض فدددي التددداجر، 
والصددانع البددائع لمنتجددات الحرفددة التددي يباشددرها 
علمه بدالعيوب ، معتبدرة أن المطلوبدة فدي الدنقض 

  3..مقتضددديات الفصدددلين  غيدددر ملزمدددة بتطبيدددق
مددن ق ل ع ، بعددد مددا ثبددت لهددا سددوء نيددة  73.و

الطالبة رعيا للمقتضيات القانونية التي تمندع علدى 
البددائع سدديء النيددة الدددفع بالتقددادم المتجلددي فددي أن 
بعددض عينددات البضدداعة تددم طبعهددا بصددفة جيدددة 

الدذي تعدذر معده علدى  يءوالباقي كان معيبا ، الش
فور التسليم مما تكدون معده  المطلوبة العلم بالعيب
 .الطالبة سيئة النية 

 
عدددم اإلخطددار وتقددديم الدددعوى داخددل أجددل 
معين ليس الزما إذا كان البائع سيء النيدة وتعدذر 

 .على المشتري اكتشاف العيب حين التسليم 
 باسم جاللة الملك

 
 وبعد المداولة  بقا للقااوي

 
قدرار حيث يستفاد من وثدائق الملدف ومدن ال

المطعدددون فيددده الصدددادر عدددن محكمدددة االسدددتئناف 
تحدت عددد  90/7/9116بالدار البيضداء بتداريخ 

أن شركة فيلين  .662/1في الملف عدد  4379
كونفكسدديون تقدددمت بمقددال عرضددت فيدده أن أحددد 

سرواال  4180زبنائها بفرنسا طلب منها صناعة 
" أوشدويا"من نوع الجوكنك تحمل عالمة الشركة 

وب الدالزم لدذلك وقامدت بصدناعتها فاستوردت الث
علدددى أن يكدددون السدددروال مطبوعدددا بشدددريط مدددن 

وأن المدددددعى " سدددديريكرافي أو شددددويا " عالمددددة 
عليهدددا شدددركة سدددلمتكس التزمدددت بطبدددع العالمدددة 
المذكورة وبعددما صددرت المدعيدة البضداعة إلدى 
الزبون وبعد أن قدام هدذا األخيدر بتوزيعهدا فدوج  

جدودة المصدهودة بردها مع االحتجاج على عددم ال
فددددي العالمددددة المطبوعددددة وبعددددد عرضددددها علددددى 
المختبر تبين أن مادة الصباغة رديئة، وأرجع لها 

وأن المدعيدة تضدررت . سدرواال 40.0ما قددره 
ماديددددددا ومعنويددددددا ملتمسددددددة الحكددددددم لهددددددا بمبلددددددغ 

درهدددم مدددع الفوائدددد القانونيدددة مدددن  3.6870.00
تاريخ الدعوى والنفاذ المعجل والصائر فأصدرت 

حكما تمهيديا بإجراء خبرة بعد حكمة االبتدائية الم
 39/90/9112نجدداز أصدددرت حكمددا بتدداريخ اإل

بالمصادقة على الخبدرة وبدأداء الطاعندة للمطلوبدة 
درهددددم عددددن  391240.00فددددي الددددنقض مبلددددغ 
درهم عدن األضدرار  4.000األضرار المادية و

المعنويددة والصددائر أيدتدده محكمددة االسددتئناف مددع 
ر المبلغ المحكوم به فدي حددود تعديله جزئيا بحص
 .درهم وتوزيع الصائر بالنسبة  42.616.00

 
 :في شأي الوسيلتيي األول  والخامسة

 
حيدددث تنعدددى الطاعندددة علدددى القدددرار خدددرق 

وانعدددددام . م ق م م 3القددددانون الددددداخلي الفصددددل 
المددددذكور يوجددددب علددددى  3التعليددددل، إذ الفصددددل 

المحكمة أن تبت فدي حددود طلبدات األطدراف وال 
وغ لهدا أن تغيدر تلقائيدا موضدوع أو سدبب هدذه يس

الطلبدات وثبدت دائمدا طبقدا للقدوانين المطبقدة علدى 
النازلدددة ولدددو لدددم يطلدددب األطدددراف ذلدددك بصدددفة 

والطاعنددددة أثددددارت أن المطلوبددددة فددددي . صددددريحة
الددنقض طلبددت بمقتضددى مقددال الدددعوى تعويضددا 
عن األضدرار الماديدة والمعنويدة حددتده فدي مبلدغ 

كددون معدده طلبهددا مؤسسددا درهددم ممددا ي 3.6870
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حيدث  على خطأ نتج عنه ضرر وهدو ينداقض مدن
شدهاد بكدون الطاعندة أسبابه الطلب الرامي إلى اإل

ضددددامنة للعيددددب والحكددددم عليهددددا بهددددذه الصددددفة، 
ومحكمة االستئناف بتأييدها الحكم المستأنف الذي 
غيددر موضددوع وسددبب الدددعوى بعلددة أنهددا حينمددا 

لصددنع طبقددت المقتضدديات الخاصددة بالعيددب فددي ا
الوارد ضمن فدرع . من ق ل ع 779طبقا للفصل

من نفس القدانون  73.إجازة الصنع وكذا الفصل 
الوارد ضدمن بداب البيدع تكدون قدد طبقدت القدانون 
الواجب التطبيدق علدى النازلدة ولدم تجدب علدى مدا 
تمسددكت بدده الطاعنددة ولددن تبددين كيددف أن تأسدديس 
الدعوى على العيب الموجب للضمان ليس تغييرا 

يددددا لموضددددوع وسددددبب الدددددعوى الددددذي هددددو تلقائ
التعويض عدن الضدرر الناشد  عدن التقصدير ممدا 
يكون معه قرارها منعدم التعليل وخارقا للفصدلين 

 .وعرضة للنقض. من ق م م .32و 0.
 

لكن حيث أن محكمدة االسدتئناف ردت دفدع 
بددددأن المطلوبددددة فددددي الددددنقض حددددددت " الطاعنددددة 

 ،"موضدددوع الندددزاع فدددي المسدددؤولية التقصددديرية 
أنه عمال بالفصل الثالث مدن ق م م فدإن : " بقولها

المحكمددة تبددت دائمددا طبقددا للقددوانين المطبقددة علددى 
النازلدددة ولدددو لدددم يطلدددب األطدددراف ذلدددك بصدددفة 
صددريحة وأن المحكمددة حينمددا طبقددت المقتضدديات 

من  779الخاصة بالعيب في الصنع طبقا للفصل 
جددددارة الصددددنع إالددددوارد ضددددمن فددددرع . ق ل ع 
نفددس القددانون الددوارد ضددمن  مددن 73.والفصددل 

بددداب البيدددع تكدددون قدددد طبقدددت القدددانون الواجدددب 
التطبيق بعدما تبين لها أن الندزاع يتمثدل فدي كدون 
المطلوبدددة فدددي الدددنقض طلدددب منهدددا أحدددد زبنائهدددا 

سدددرواال حاملدددة لعالمدددة  41.0بفرنسدددا صدددناعة 
وبعددد تسددليمها للطاعنددة لطبددع العالمددة " أوشددوايا"

إلددددى زبونهددددا المددددذكورة عليهددددا بعددددد تصددددديرها 
بالخارج فوجئت بردها بدعوى أن مدادة الصدباغة 

األمددددر الددددذي  ،المتعلقددددة بطبددددع العالمددددة رديئددددة
تضددررت مندده، فيكددون المعددروض علددى المحكمددة 
مدددن المطلوبدددة مجدددرد وقدددائع دون أي تكييدددف إذا 

الضرر قد يكون ناتجا عدن المسدؤولية التقصديرية 
أو العقديدة ويكدون القددرار لدذلك غيدر خددارق، ألي 

 .معلال والوسيلتان على غير أساس قتضى وجاءم
 

 :في شأي الوسيلتيي الثااية والسابعة
 

حيدددث تنعدددى الطاعندددة علدددى القدددرار خدددرق 
مدن ق ع  220و 298القانون الداخلي، الفصلين 

وانعددددام التعليدددل بددددعوى أنهدددا تمسدددكت فدددي . ل
المرحلة االستئنافية بكون صور محضدر المعايندة 

ي لدى محكمة مدونبليي الصادر عن العون القضائ
ليسددددت ورقددددة رسددددمية بددددالمفهوم الددددذي يحددددددها 

طالبدددددددة . مدددددددن ق ل ع 220و 298الفصدددددددالن 
اسدددتبعادها ألنددده ال يمكدددن أن تكدددون وسددديلة مدددن 
وسددددددائل اإلثبددددددات المنصددددددوص عليهددددددا ق ل ع 
ومحكمة االستئناف لدم تجدب علدى دفدوع الطاعندة 
واعتمددددت مجدددرد صدددورة فوتوغرافيدددة كمحضدددر 

مدددة التدددي التزمدددت الطاعندددة معايندددة عيدددوب العال
بانجازهددا علددى القمدداح والمحددرر بالفرنسددية مددن 
 طددددددرف العددددددون القضددددددائي الفرنسددددددي بتدددددداريخ

غيدددر مشدددهود بمطابقتهدددا ل صدددل  96/9/9114
وليسددت ورقددة رسددمية ممددا تكددون معدده قددد خرقددت 
قواعد اإلثبات المنصوص عليها في القسدم السدابع 

 مدددن 220و 298مدددن الكتددداب األول والفصدددلين 
وجاء قرارها غير معلل وعرضدة للدنقض . م ق م
. 

 
لكن حيث أن محكمة االستئناف ردت وعن 
صدددواب دفدددع الطاعندددة بكدددون محاضدددر األعدددوان 
القضدددائيين ورسدددائل أربددداب المحدددالت التجاريدددة 
والوثددائق الصددادرة عددنهم ال تعتبددر أوراقددا رسددمية 

مدن ق ل  298يمكن الركون إليها حسدب الفصدل 
بدأن اإلثبدات " مونها والتي لدم تطعدن فدي مضد. ع

" فدددددي الميددددددان التجددددداري يقدددددع بكافدددددة الوسدددددائل
وبخصدددوص مدددا أثيدددر مدددن عددددم مطابقدددة صدددور 
محضدددر العدددون القضدددائي ل صدددل وأنددده محدددرر 
باللغة الفرنسية فإنه أثيدر ألول مدرة أمدام المجلدس 
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األعلددى، فجدداء قرارهددا معلددال وغيددر خددارق ري 
 مقتضددى والوسدديلتان علددى غيددر أسدداس فيمددا عدددا

ير ألول مرة أمام المجلدس األعلدى فهدو غيدر ما أث
 .مقبول
 

فيييييي شيييييأي الوسييييياال الثالثييييية والرابعييييية 
 :والسادسة 
 

حيدددث تنعدددى الطاعندددة علدددى القدددرار خدددرق 
. مددددددددددن ق ل ع 73.و6..و 3..الفصددددددددددول 

وإنعدددددام التعليددددل بدددددعوى أنهددددا ثددددارت إخددددالل 
 3..المطلوبددة فددي الددنقض بمقتضدديات الفصددلين 

" ت رسوم العالمة إذ أنها تسلم. م ق ل ع 73.و
المثبتددة باألقمشددة علددى دفعددات وكانددت " اوشددوايا 

تتصددفح كددل دفعددة علددى حدددة وتتأكددد مددن جودتهددا 
إال أنهدا  48/99/19وآخر دفعدة تسدلمتها بتداريخ 

لدم تقدم بإخطدار الطاعندة بدالعيوب التدي بالبضدداعة 
خالل السبعة أيام التالية للتسليم ولم ترفع الددعوى 

ا مددددن تدددداريخ تسددددليم خددددالل أجددددل الثالثددددين يومدددد
 30/9/9114البضدداعة إذ لددم ترفعهددا إال بتدداريخ 

يوما علدى تداريخ تسدليم آخدر  63أي بعد إنصرام 
دفعة ومن توجيه لإلخطدار خارقدة بدذلك الفصدلين 
المددذكورين والقددرار المطعددون فيدده عندددما اعتبددر 

 3..الطاعنة ضامنة للعيب يكون مخالفا للفصدل 
ف باعتمادهددا مددن ق ل ع ، وأن محكمددة االسددتئنا

من نفس القدانون تكدون قدد اعتبدرت  73.الفصل 
الدددعوى المرفوعددة قددد قدددمت داخددل أجددل الفصددل 
المددذكور علددى الددرغم مددن عدددم وجددود مددا يثبددت 
 صددددحة ذلددددك أن الدددددعوى لددددم ترفددددع إال بتدددداريخ

يوما على  30أي بعد مرور أكثر من  30/9/14
تددداريخ التسدددليم ممدددا يكدددون معددده قرارهدددا خارقدددا 

 .من ق ل ع 73.و 3..للفصلين 
 

أن الفصددل " كمددا أورد القددرار فددي تعليلدده 
يجعددل عدددم اإلخطددار وتقددديم . مددن ق ل ع 6..

الدددعوى داخددل أجددل معددين لدديس الزمددا إذا كددان 
البددائع سدد  النيددة وتعددذر علددى المشددتري اكتشدداف 

العيددب حددين التسددليم، وأندده مددن الثابددت أن بعددض 
عينددات البضدداعة تددم طبعهددا بصددفة جيدددة وعددددها 

والباقي كله معيب الشد  الدذى تعدذر معده  9124
على المستأنف عليها اكتشافه عند التسليم، وتكون 
معدده الطاعنددة سدديئة النيددة بسددبب اسددتعمالها مددواد 

دون أن تبدددين المحكمدددة المصددددر " أوليدددة رديئدددة 
الذي تبين لها منه سوء نية المطالبة من حيث هدو 

ء طرق احتيالية اللحاق عيوب بالشيء أو إلخفدا" 
ولددددم تعتمددددد سددددوى إدعدددداء " العيددددوب المددددذكورة 

المطلوبة في النقض ومدا ورد فدي محضدر العدون 
القضددائي المنجددز بفرنسددا بندداء علددى طلددب الغيددر 
األجنبددي عددن النددزاع كمددا لددم تبددين المحكمددة علددى 
وجدده التحديددد الوحدددات التددي شددابها العيددب وال مددا 
إذا كانددددت الوحدددددات المعيبددددة قددددد تعيبددددت بخطددددأ 

ها وال ما إذا كانت الوحدات ممدا ال المطعون ضد
يسددددهل اكتشدددداف العيددددب فيهددددا وال الكيفيددددة التددددي 
استخلصددت منهددا علددم الطاعنددة بالعيددب ممددا يكددون 
معددده القدددرار غيدددر معلدددل تعلددديال كافيدددا وعرضدددة 

 .للنقض 
 

لكدددن حيدددث أن المحكمدددة مصددددرة القدددرار 
مدن  767المطعون فيه طبقدت مقتضديات الفصدل 

ة الصدنعة والدذي يحيدل الذي يتعلق بإجار. ق ل ع
وما يليه من نفس القانون الذي  6..على الفصل 

يفتدددرض فدددي التددداجر والصدددانع البدددائع منتجدددات 
الحرفددة التددي يباشددرها علمدده بددالعيوب معتبددرة أن 
المطلوبدددددة فدددددي الدددددنقض غيدددددر ملزمدددددة بتطبيدددددق 

مددددن ق ل ع  73.و 3..مقتضدددديات الفصددددلين 
 بعدما ثبت لها سدوء نيدة الطالبدة رعيدا لمقتضديات

مددن نفددس القددانون الددذي يمنددع علددى  72.الفصددل 
النية التمسدك بالددفع بالتقدادم المتجلدي  يىءالبائع س

فددي أن بعددض عينددات البضدداعة تددم طبعهددا بصددفة 
جيدددة والبدداقي كددان معيبددا الشدد  الددذي تعددذر معدده 
علدددى المطلوبدددة فدددي الدددنقض العلدددم بالعيدددب فدددور 
التسددددليم ممددددا تكددددون معدددده الطالبددددة سدددديئة النيددددة 

 ها مددواد أوليددة رديئددة فددي طبعهددا لعالمددة السددتعمال
كما أنها اعتمدت في ابدراز سدوء نيدة " أوشوايا " 
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الطالبة بما تقدم وبالوثائق التي أدلت بها المطلوبة 
فددي الددنقض ومددن بينهددا محضددر العددون القضددائي 

والددذي اعتبرتدده  96/9/14بفرنسددا المددؤرخ فددي 
المحكمددة وسدديلة مددن وسددائل اإلثبددات المقبولددة فددي 

دان التجددداري الدددذى أثبدددت أنددده بعدددد عدددرض الميددد
السددراويل علددى التجربددة بددين أن األلددوان تخددتلط 
وتتسدداقط الحددروف ، ورسددالة االحتجدداج الصددادر 

التي  9/14/.9عن شركة أو شوايا المؤرخة في 
تشددير إلددى حالددة البضدداعة بسددبب رداءة الصددباغة 

، وأن "اوشددددوايا"المسددددتعملة فددددي صددددنع عالمددددة 
بضدداعة التددي طبعهددا بصددفة المحكمددة بقولهددا أن ال

وحدة والبداقي كلده معيدب تكدون  9124جيدة هي 
قددددد حددددددت بددددالمفهوم المعدددداكس عدددددد الوحدددددات 
المعيبددة وهددي باعتمادهددا ذلددك جدداء قرارهددا معلددال 
تعليال كافيدا وغيدر خدارق ألي مقتضدى والوسدائل 

 .على غير أساس 
 

 :في شأي الوسيلة الثاماة 
 

عددددام حيدددث تنعدددى الطاعندددة علدددى القدددرار ان
 780التعليل بدعوى أنه اعتمد مقتضيات الفصدل 

العمددددال والصددددناع " مددددن ق ل ع الددددذي يعطددددي 
والمستخدمين في تشييد بناء أو أي عمل آخر يقدع 
بالمقاولة الحق في إقامة دعدوى مباشدرة ضدد مدن 
أجدددرى الصدددنع لصدددالحه وهدددو باعتمددداده الفصدددل 
المددذكور يكددون قددد اعتمددد أسددبابا متناقضددة األمددر 

ون معددده معلدددال تعلددديال بددداطال وعرضدددة الددذي يكددد
 .للنقض 
 

لكن حيث أن الوسيلة لم تبدين وجده تنداقض 
األسددباب التددي اعتمدددها القددرار ممددا تكددون غيددر 

 .مقبولة 
 

 لهذه األسباب
 ــــ

 
قضدددى المجلدددس بدددرفض الطلدددب مدددع إبقددداء 

 .الصائر على رافعه 
 

وبددده صددددر القدددرار وتلدددي بالجلسدددة العلنيدددة 
ذكورة أعداله بقاعدة الجلسدات المنعقدة بالتاريخ الم

العاديددة بددالمجلس األعلددى بالربدداط وكانددت الهيئددة 
الحاكمددة متركبددة مددن السدديد رئدديس الغرفددة محمددد 

البدداتول الناصددرى : بندداني والمستشددارين السددادة 
مقررة وزبيدة تكالنتي وعبد اللطيف مشبال وعبد 
الددرحمن مددزور وبمحضددر المحددامي العددام السدديدة 

عدة كاتبددة الضددبط السدديدة فاطمددة الحددالق وبمسددا
 .فتيحة موجب

 
 
 

 
  
 


