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تعليق على قرار قضائي-)*(-
د .فتحي علي فتحي
مدرس القانون املدني
كلية احلقوق /جامعة املوصل
ادع ٢املدع ٞيد ٣ذلهُ ١بدا ٠٤املٛصٌ اْ٘ ضبل ٚإ قدّ ي٘ املدع ٢عً٘ٝ
عسض بإٔ ٜكدّ ي٘ ٖد ١ٜشاش )LED( ١حبذِ  42بٛص ١اذا َا اشرت َ٘ٓ ٣ازبع ١ادٗص٠
تهٝٝف ْٛع ( )DenKaسذِ طٓني ٚضدس عًُا إٔ ق ١ُٝادٗص ٠ايتهٝٝف االزبع ١تعادٍ
ٚ 200000000بعد إ متت ايصفك ١قاّ بتطً ُ٘ٝادٗص ٠ايتهٝٝف بد ٕٚاهلد ١ٜبعكد بٝع ادٗص٠
ايتهٝٝف ايصفٗٚ ٞبعد َطايبت٘ ي٘ بتطً ُ٘ٝاهلد ١ٜناْت شاش ١ايعسض َعطٛب ١فكاّ
بإزداعٗا اال إ املدع ٢عً ٘ٝممتٓع عٔ تطً ُ٘ٝاهلدٚ ١ٜطًب دعٛت٘ يًُسافعٚ ١احلهِ
بإيصاَ٘ بتٓفٝر االتفام املربّ بٚ ِٗٓٝتطً ُ٘ٝاهلد ١ٜخاي َٔ ١ٝا ٟعٛٝب َع حتُ ً٘ٝناف١
املصازٜف  0اصدزت ذلهُ ١املٛضٛع سهُا سضٛزٜا بايعدد /55/بٜ 2015/كض ٞبايصاّ
املدع ٢عً ٘ٝبتطً ِٝاملدع ٞشاش ١عسض ْٛع ضاَطْٛر (  ) LEDسذِ  42بٛص١
قُٝتٗا مخطُا ١٥ايف دٜٓاز يعكد ايبٝع ايصف ٟٛاملربّ بُٗٓٝا ٚحتُ ً٘ٝايسضٚ ّٛاملصازٜف
ٚيعدّ قٓاع ١املدع ٢عً ٘ٝباحلهِ طعٔ ب٘ متٝٝصا بئا٥شت٘ املرزخ.2015/5/11 ١
ايكساز -:
يد ٣ايتدقٝل ٚاملدٚيٚ ١دد إ ايطعٔ ايتُٝصَ ٟكدّ ضُٔ املد ٠ايكاْ ١ْٝٛقسز قبٛي٘
شهئا ٚيد ٣عطف ايٓعس يف احلهِ املُٝص ٚدد أْ٘ صشٝح َٛٚافل يًكاْ ٕٛذيو إ احملهُ١
ادست حتكٝكاتٗا ايئاشَ ١يف َٛضٛع ايدعٚ ٣ٛتبني هلا َٔ ايٛقا٥ع ٚاالدي ١إ املدع ٢عً/٘ٝ
املُٝص نإ قد عسض عً ٢املدع ٞاملُٝص عً ٘ٝتكدٖ ِٜد ١ٜعباز ٠عٔ شاش )LED( ١سذِ
 42بٛص ١اذا َا اشرت َ٘ٓ ٣ازبع ١تهٝٝف ْٛع ( )DenKaحبذِ طٓني ٚضدس ٚبعد إ
اشرت ٣املدع / ٞاملُٝص عً ٘ٝاالدٗص ٠بايعدد ٚايٛصف املرنٛز اَتٓع املدع ٢عً /٘ٝاملُٝص
عٔ تٓفٝر َا تعٗد ب٘ ٚسٝح إ تكدٖ ِٜد ١ٜيًُصرت ٟاذا َا قاّ بصسا ٤ضًعَ ١ع ١ٓٝتعد
دص َٔ ٤املبٝع نْٗٛا ايباعح ايدافع عً ٢ايتعاقد بايٓطب ١يًُصرتٚ ٟتدخٌ ضُٔ ْصاط
(*) مقال مراجعة الموضوع.
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ايبا٥ع يصٜاد ٠املبٝعات ٚتطٜٛل بضاعت٘ عٔ طسٜل االعئإ بتكدٖ ِٜد ١ٜيًُصرت ٟاذا َا قاّ
بصسا ٤ضًع َع َٔ ١ٓٝايبا٥ع ٚسٝح جيب تٓفٝر ايعكد ٚفكا ملا اشتٌُ عًٚ ٘ٝبطسٜك ١تتفل
َع َا ٜٛدب٘ سطٔ ايٓ ١ٝعُئا باملاد َٔ )150( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞمما ٜه ٕٛيًدع ٣ٛضٓد
َٔ ايكاْٚ ٕٛسٝح إ احلهِ املُٝص ايتصّ بٛدٗ ١ايٓعس ايكاْ ١ْٝٛايطً ١ُٝيرا قسز تصدٜك٘
ٚزد ايطعٔ ايتُٝٝصٚ ٟحتُ ٌٝاملُٝص زضِ ايتُٝٝص ٚصدز ايكساز باالتفام يف .2015/5/30
ايتعًٝل -:
إٔ املكصد ايصسع َٔ ٞاهلد ١ٜبصهٌ عاّ ٖ ٛاملٛدٚ ٠احملب ١بني املتٗاد 0ٜٔأَا
بايٓطب ١يًٗدا ١ٜايرتٚجي ١ٝفإٔ املٗدٜ ٟبػ َٔ ٞخئاهلا عدَ ٠طا َٔ ٌ٥بني اُٖٗا ٖ ٛتسٜٚر
ايبضا٥ع ٚايطًع ٚايٛص ٍٛاىل شٗس ٠احملٌ ايتذازٚ 0ٟاملكصٛد باهلدٖٓ ١ٜا َا ٜٛضع يف
ايطًع َٔ اغساض َتك ١َٛتسغٝباً يًُصرتٟ
جند إ ذلهُ ١ايتُٝٝص يف قسازٖا ٖرا عدت اهلد ١ٜاملسفك ١بعكد ايبٝع دص٤ا َٔ
املبٝع ٚعدتٗا اٜضا ايباعح ايدافع إلبساّ ايعكد يف ايٛقت اير ٟجند ف ٘ٝإ اهلد ١ٜيف بعض
صٛزٖا قد ته ٕٛدص٤ا َٔ املبٝع َتَ ٢ا دخًت ضُٔ ايجُٔ نكٛيٓا اشرت ٟازبع ١ادٗص٠
تهٝٝف ْٛع ضاَطْٛر َجئا ٚشاش ١عسض ( 42 )ledبٛصٖ ١د ١ٜبـ ( )200000000دٜٓاز
عساق ٞفٓذد ٖٓا إ اهلد ١ٜدخًت َٔ ضُٔ املبٝع سٝح مشًٗا عُ ّٛايجُٔ ٚبايتاي ٞاذا َا
ظٗس فٗٝا عٝب ايتصّ املدع ٢عً / ٘ٝايبا٥ع بضُإ ٖرا ايعٝب .يرا فإ ذلهُ ١ايتُٝٝص ٖٓا
قد داْبت ايصٛاب
أَا قٛيٓا اشرت ٟازبع ١ادٗص ٠تهٝٝف بـ ( )200000000دٜٓاز عساقٚ ٞسصٌ عً٢
شاش ١عسض ( 42 )ledبٛصٖ ١دٖٓ 0١ٜا مل تهٔ اهلد ١ٜدص٤ا َٔ املبٝع سٝح مل ٜصًُٗا
ايجُٔ ٚبايتاي ٞاذا َا ظٗس ايعٝب فٗٝا ٌٖ يًُصرتَ ٟطايب ١ايبا٥ع بضُإ ايعٝب ؟ اّ اْٗا
تعد صٛز َٔ ٠صٛز اهلب١؟ ٚاذا ناْت اسد ٣صٛز اهلب ١فٌٗ تكاس اهلد ١ٜاملسفكَ ١ع عكد
ايبٝع عً ٢اهلب ١بعٛض؟ خاص ١اذا َا عًُٓا أْا ايػسض املتك ( ّٛاهلد )١ٜغايباً َا ٜه ٕٛقد
أضٝف مثٓ٘ اىل مثٔ املبٝع َٔٚ 0ايٓادز دداً إٔ جند إٔ ايطًع ١املتك -١َٛاهلد -١ٜدا٤ت
دلاْاً خاص ١يف ايطًع ذات ايك ١ُٝايهبري٠؟ فاذا ضًُٓا أْٗا تعترب َٔ قب ٌٝاهلب ١بعٛض
ٚبايتاي ٞختضع ألسهاّ اهلب ١بعٛض يف ٖر ٙايصٛز ٠فٌٗ ٜضُٔ ايبا٥ع املٗد ٟايعٝب ايرٟ
ٜعٗس يف اهلد١ٜ؟
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يٝذٝبٓا املصسٚع ايتُٗٝد ٟيًكاْ ٕٛاملدْ ٞاملصس ٟعً ٢أْ٘  :ال ٜضُٔ ايٛاٖب ايعٝب إال
يف ثئاخ ساالت:
 .1إذا تعُد إخفا.ٙ٤
 .2إذا ضُٔ صساس ١خً ٛاملٖٛٛب َٔ ايعٛٝبٚ 0يف ظٌ احلايتني ًٜصَ٘ تعٜٛض املٖٛٛب
ي٘ عٔ ايضسز اير ٟأصاب٘ بطبب ايعٝب.
 .3إذا ناْت اهلب ١بعٛض ٚمل ٜتعُد ايٛاٖب اخفا ٤ايعٝب ٚمل ٜضُٔ خً ٛاملٖٛٛب َٔ
ايعٛٝب 0فأْ٘ ٜضُٔ يف ٖر ٙاحلاي ١بايكدز اير ٟأدا ٙاملٖٛٛب ي٘ َٔ ايعٛض 0أَا إذا
تعُد االخفا ٤أ ٚضُٔ خً ٛاملٖٛٛب َٔ ايعٛٝب فأْ٘ ٜضُٔ نٌ ايضسز ست ٢ي ٛداٚش
ايعٛضْٚ .س ٣أْ٘ ال ٜٛدد َا ميٓع تطبٝل ٖرا ايٓص عً ٢اهلد ١ٜاملسفكَ ١ع عكد
ايبٝع خاص ١إذا َا عًُٓا إٔ َععِ اهلدا ١ٜته ٕٛبعٛض َضاف اىل مثٔ املبٝع .يرا
فإ تهٝٝف ذلهُ ١ايتُٝٝص يًٛاقع ١اعئا ٙباْٗا دص َٔ ٤املبٝع د ٕٚايٛقٛف عً٢
نْٗٛا َٔ صٛز اهلبَٚ ١ا ٜرتتب عً ٢ذيو َٔ اسهاّ ته ٕٛقد داْبت ايصٛاب.
اخلئاص ١اييت ْطتطٝع اخلسٚز بٗا ٖ:ٞ
 .1ذٖبت ذلهُ ١ايتُٝٝص بايك ٍٛإ املدع ٢عً / ٘ٝاملُٝص اَتٓع عٔ تٓفٝر َا تعٗد ب٘ 0يف
سني اْ٘ مل ميتٓع بٌ ضًِ يًُدع /ٞاملُٝص عً ٘ٝاهلد ١ٜاال اْٗا ظٗس عٝبا فٗٝا.
 .2اهلد ١ٜإذا ناْت ضُٔ ايجُٔ فأْٗا تأخر سهِ ايبٝع َٔ سٝح االضتشكام ٚضُإ
ايعٛٝب اخلفٚ ١ٝاهلئاى ٚست ٢ايفطخ َ ٖٛٚا ذٖبت اي ٘ٝذلهُ ١ايتُٝٝص يف قساز ٙاعئا0ٙ
أَا إذا ناْت اهلد ١ٜخازز ايجُٔ أ ٟإٔ ايجُٔ ال ٜصٌُ اهلدٚ ١ٜإمنا اهلد ١ٜتهَ ٕٛسفك١
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َع ايطًع ١ذلٌ ايبٝع فٗٓا تعترب َٔ قب ٌٝاهلب ١بعٛض ٚبايتاي ٞختضع ألسهاّ اهلب١
بعٛض يف ٖر ٙايصٛز َٔٚ ٠ثِ ال ٜضُٔ ايٛاٖب ايعٝب إال يف ثئاخ ساالت ذنست
اعئا.ٙ
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