
  )الجزء الثاني(تطبیقات فكرة المخالفة الجوهریة للعقد الدولي 
  

یعــد االلتــزام بالمطابقــة مــن االلتزامــات االساســیة للبــائع اذ یلتــزم :  االلتــزام بالمطابقــة -3
یتعلق بطریقـــة مـــاحتـــى  و ًوصـــفا و ًنوعـــا و ًاألخیـــر بتـــسلیم بـــضاعته مطابقـــة للعقـــد كمـــا

  .التغلیف او التعبئة او الحزم 
ً  فــأذا لــم یتــضمن العقــد تحدیــدا للبــضاعة فیــتم الرجــوع الــى االعــراف الــساریة فــي التجــارة 

  .)1(الدولیة فیما یتعلق بكل نوع من انواع البیوع الدولیة 
 قــد یثــور حــول متــى تكــون البــضاعة مطابقــة لــشروط العقــد ؟ الواقــع مــن   اال ان التــساؤل

من اتفاقیة فیینا ، حیـث تحـدد البـضائع ) 36(االمر ، فأن هذا التساؤل تجیب عنه المادة 
  :المطابقة لشروط العقد كما یأتي 

 كــأن  .  صــالحة لالســتعمال فــي االغــراض التــي تــستعمل فیهــا بــضاعة مــن نفــس النــوع-أ
ة بــضائع مــن تــاجر جملــة لبیعهــا مــرة اخــرى ، اذ یجــب ان تكــون هــذه ر تجزئــیــشتري تــاج

  .التداول في العملیات التجاریة  و البضاعة ممكنة البیع
ً صالحة في االغراض الخاصة التي احـیط بهـا البـائع علمـا صـراحة او ضـمنا-ب قـت  و ًً

و كـــــأن یـــــشتري شـــــخص ســـــیارات تـــــصلح للـــــسیر فـــــي االمـــــاكن الوحلـــــة ا. انعقـــــاد العقـــــد 
ــــصحراویة فــــأذا ســــلمه  هًراض فیعــــد مخــــال بالتزامــــ البــــائع ســــیارات التــــصلح لتلــــك األغــــال

  .المطابقة ب
التــــي ســــبق عرضــــها علــــى  و متــــضمنة الــــصفات الموجــــودة فــــي العینــــة او النمــــوذج-جـــــ

  .المشتري 
تغلیــف بــضائع مــن  و  معبــاءة او مغلفــة بــذات الطریقــة التــي تــستعمل عــادة فــي تعبئــة-د

  .قة تكون مناسبة لحفظها من الضررنفس النوع او بطری
ً  فـــأذا خـــالف البـــائع االحكـــام المتقدمـــة لاللتـــزام بالمطابقـــة فـــأن تلـــك المخالفـــة تعـــد أخـــالال 

ــــة اذا تــــوافرت شــــروطها االخــــرى  ــــة الجوهری ــــشترط .تــــنهض معــــه فكــــرة المخالف ــــه ی  اال ان
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سلیم بــضائع ً فــي الفــرض المتقــدم ، اخــالال ان الیكــون مــن الممكــن تــ ،ألعتبــار المخالفــة
بدیلــة للبــضائع غیــر المطابقــة او اصــالح العیــب فــي البــضائع شــریطة ان الیترتــب علــى 

  .)2(نفقات غیر معقولةبذلك مضایقة للمشتري أو ارهاقه 
قــت  و ً لكــي یكــون العیــب فــي المطابقــة مخالفــة جوهریــة ان یكــون موجــودایجــب و   هــذا

اال انه یـشترط عندئـذ . )3(الحق قت  و ان ظهر في و انتقال تبعة الهالك الى المشتري ،
ان الیكـون المــشتري علــى علـم بوجــود العیــب فـي المطابقــة او ان یكــون مـن غیــر الممكــن 

 ًقت انتقال تبعـة الهـالك الـى المـشتري عمومـا بأنـه و تحدد اتفاقیة فیینا و ان یجهله ، هذا
 كــان المبیــع فــأذا. )1(قــت تــسلیم البــضائع الیــه مباشــرة او الــى الناقــل الــذي یتــولى نقلهــاو 

اجهــــزة كهربائیــــة تعرضــــت للعطــــب بــــسبب البلــــل فالیــــستطیع المــــشتري ان یتمــــسك بعــــدم 
یمها بالحالـــة المــذكورة الـــى المطابقــة فــي مواجهـــة البــائع اال اذا كانـــت االجهــزة قــد تـــم تــسل

  . الشحن الناقل في میناء
الهــالك جــوده بعــد انتقــال تبعــة  و ان اتــضح و   كمــا یعــد عــدم المطابقــة مخالفــة جوهریــة

ففــي . تــى امكــن نــسبة عــدم المطابقــة الــى اخــالل البــائع بــأي مــن التزاماتــه تري مالــى المــش
 ، فـاذا أخـل )2(ًالبیع سیف مثال یلتزم البـائع بـأبرام عقـد نقـل البـضاعة مـع ناقـل متخـصص

بهـــذا االلتـــزام بـــأن تعاقـــد مـــع ناقـــل غیـــر متخـــصص ممـــا ادى الـــى تعـــرض البـــضاعة الـــى 
ـــه یـــسأل عـــن  ـــةالتلـــف فأن ـــسلیم  و عـــدم المطابق ـــى المـــشتري بت ان انتقلـــت تبعـــة الهـــالك ال

  .البضاعة الیه 
ً  باالضــافة لمــا تقــدم ، فــأن بعــض البیــوع قــد تتــضمن شــرطا یقــضي بأعتبــار مــصدر أو 

عندئذ فأن تـسلیم البـضاعة مـن منـشأ مختلـف  و .)3(منشأ البضاعة محل اعتبار في العقد
هض بــــذلك فكــــرة المخالفــــة تفــــاق علیــــه ، فتــــنًیعــــد عیبــــا فــــي مطابقــــة البــــضائع لمــــا تــــم اال
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 و  اذ یتعین على البائع الحصول على البضاعة مـن ذات المنـشأ المتفـق علیـه.الجوهریة 
 و  اال اذا– حـسب تقـدیرنا –الیعفیه من التعرض للفـسخ الحـصول علـى بـضاعة مـشابهة 

ینــة  ذلــك ان األخیــر یهمــه عــادة الحــصول علــى البــضائع مــن مناشــئ مع ،افــق المــشتري
ــــه ــــي االســــواق المحلیــــة فــــي دولت الیغنیــــه عــــن ذلــــك  و لجودتهــــا او المكانیــــة تــــصریفها ف

ان كانـت مـن مناشـئ التقـل كفـاءة عـن المناشـئ المتفـق  و الحصول على بضائع مـشابهة
كمـــا ان المـــشتري قـــد الیرغـــب بالتعامـــل مـــع بـــضائع مـــن مناشـــئ معینـــة ألســـباب . علیهـــا

  .اقتصادیة او اجتماعیة او حتى سیاسیة
  
  
  

  التزامات المشتري: ًثانیا 
تـسلم  و   تتمثل التزامات المشتري االساسیة في عقد البیع الدولي للبضائع في دفع الـثمن

ـــــة للعقـــــ و المـــــستندات ـــــولى دراســـــة تطبیقـــــات فكـــــرة المخالفـــــة الجوهری ـــــزامین نت د فـــــي االلت
  :ابع المذكورین بالتت

   االلتزام بدفع الثمن-1
 من اجـراءات تـشترطها القـوانین النافـذة الثمن اتخاذ ما یلزم  یتضمن التزام المشتري بدفع 

، سواء اكانت تلك االجـراءات مـن طبیعـة تجاریـة كقبـول الحـواالت او )1(في دولة المشتري
ول فتح اعتمـاد مـستندي او تقـدیم خطـاب ضـمان مـصرفي ، أم مـن طبیعـة اداریـة كالحـص

  .فاء بالثمن م للوعلى موافقة الجهات المختصة لتحویل النقد الالز
ً  فــأذا تخلــف المــشتري عــن اتخــاذ تلــك االجــراءات فأنــه یعــد مرتكبــا مخالفــة جوهریــة تجیــز 

یحـق  و كما لو لم یقم بفتح اعتماد مستندي او تقدیم خطـاب ضـمان ،. للبائع فسخ العقد 
قــف ارســال البــضائع اذا لــم یخطــره المــصرف بفــتح االعتمــاد او  و للبــائع فــي هــذه الحالــة
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 ان كـــان عـــدم تنفیـــذ و المـــسؤولیة حتـــىالیعفـــى المـــشتري مـــن  و . الـــضمانتقـــدیم خطـــاب
 قــوة قــاهرة كأشــهار افــالس المــصرف اذ ان اثــر القــوة القــاهرة ینــصرف الــى ه بــسببالتزامــ

  .)2(اعفاء المشتري من التعویض
یلزم المـشتري بـدفع الـثمن فـي المكـان المتفـق علیـه فـي العقـد فـأذا خـال العقـد مـن  و   هذا

التـي  و ة فیینـامـن اتفاقیـ) 57(دفع الثمن ، فیصار عندئـذ الـى اعتمـاد نـص م بیان مكان 
 بــدفع الــثمن فــي مكــان عمــل البــائع او فــي مكــان تــسلیم البــضائع اذا كــان تلــزم المــشتري ،

فـأذا أخـل المـشتري باالحكـام المتقدمـة . المـستندات  و ًالدفع مطلوبا مقابل تـسلیم البـضائع
 ، اذ یمكن معالجته بأعادة ارسال الـثمن رة مخالفة جوهریة، فال یعد هذا االخالل بالضرو

الغالــــب فــــي التجــــارة الدولیــــة ان یــــتم اداء الــــثمن عــــن طریــــق  و .)3(الــــى المكــــان المحــــدد
مـن خـالل فـتح اعتمـاد مـستندي ، فـال تثـور مـشكلة حـول مكـان  و مصرف دولـة المـشتري

یــتم ذلـــك  و .ن البـــائع دفــع الـــثمن ، اذ یتــولى المـــصرف الــدفع مقابـــل تــسلم المـــستندات مــ
ًعمومـا فـأن  و  .ة البـائع او بوسـاطة مـصرف آخـر فـي دولـة البـائعبوساطة فرعـه فـي دولـ

اخالل المشتري باالحكام الخاصة بمكـان اداء الـثمن ال یعـد مخالفـة جوهریـة اال اذا ترتـب 
 كما لو قام المشتري بفتح اعتماد لدى مـصرف لـیس لـه فـرع. علیه ضرر جوهري بالبائع 

  .تعامل مع أي مصرف في دولة البائع مما أعاق البائع عن تسلم الثمن بسهولة الیو 
فـأذا أراد .   من جانب آخر فأن المشتري یلتزم بـدفع الـثمن فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد 

 فــال یعــد ذلــك  ، أي قبــل  حلــول میعــاد اســتحقاقه ،المــشتري اداء  الــثمن فــي موعــد مبكــر
اذا لـم  و  . بهذا السداد المبكر للثمنًن البائع یرحب غالباافي الغالب مخالفة جوهریة بل 

ًیتضمن العقـد تحدیـدا لموعـد الوفـاء بـالثمن ، كـان المـشتري ملزمـا بـسداده فـي ذات الوقـت  ً
فــأذا تــأخر المــشتري عــن . )1(المــستندات تحــت تــصرفه و الــذي یــضع فیــه البــائع البــضاعة
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المـــستندات فـــال یعـــد ذلـــك مخالفـــة  و دفـــع الـــثمن بـــسبب تـــأخر البـــائع فـــي تـــسلیم البـــضائع
  .جوهریة 

  م البضاعة االلتزام بتسل-2
  الواقـع مـن االمــر فـأن تـسلم البــضاعة مـن قبـل المــشتري عملیـة متالزمـة فــي الغالـب مــع 

من اتفاقیـة فیینـا التـزام المـشتري بتـسلم  ) 60(تنظم المادة  و مع تسلیمها من جانب البائع
ورة حـــدود االلتـــزام المـــذكور مـــن خـــالل قیـــام المـــشتري تبـــین المـــادة المـــذك و  .)2(البـــضاعة
  :بأمرین 
عقــول مــن االمــور ًفقــا للم و التــصرفات التــي یتوقــع ان تــصدر و جمیــع االعمــال: االول 

 و  فــأذا كــان العقــد یتطلــب حــضور المــشتري او.لتمكــین البــائع مــن تــسلیم البــضاعة الیــه 
 یرسـلب علیـه ان یحـضر او جـ و زنهـا او عـددها ، و كمیـة البـضاعة اوكیله للتأكـد مـن 

  ور الـــسفینةع فـــوب مـــثال یلتـــزم المـــشتري بتـــأجیفـــي البیـــ و .ًكـــیال عنـــد القیـــام بالمهمـــة و 
ــــسفینة ــــائع بالوقــــت المناســــب بأســــم ال ــــضاعة علــــى  و أخطــــار الب حجــــز مكــــان مالئــــم للب

  . )3(ظهرها
واذا كــان البــائع هــو مـــن یتحمــل عــبء االجــراءات الخاصـــة بأدخــال البــضاعة الــى دولـــة 

التـــصریحات االداریـــة  و ًشتري كـــان االخیـــر ملزمـــا بالحـــصول علـــى كافـــة الترخیـــصاتالمـــ
  .الالزمة لذلك 

ًالتـي یتوقـع فعـال ان یقـوم العمـال بازم اال بالقیـام جدر االشارة الـى ان المـشتري الیلتـت و  
التــي تخــرج عــن المــألوف فــال یلــزم بالقیــام  و االعمــال االســتثنائیة غیــر المعتــادة، امــا بهــا 
  .)1(اال اذا تضمن العقد ذلكبها 

                                                 
 القیــام بجمیــع االعمــال التــي -1یتــضمن التــزام المــشتري باألســتالم مــایلي ( اتفاقیــة فیینــا علــى انــه  ) 60( تــنص م  )2(

 ).استالم البضائع -2. من القیام بالتسلیم ها بصورة معقولة لتمكین البائعیمكن توقع
 .رة عراقياتج) ًاوال /300(نص م انظر  )3(
ــد محمــد احمــد .  انظــر د )1( تجــدر االشــارة الــى  ان اتفاقیــة الهــاي تختلــف فــي  و  ،121 ص– مــصدر ســابق –خال

ــام بكــل مــا هــو ضــروري ) 65(موقفهــا بهــذا الــصدد عــن اتفاقیــة فیینــا ، فالمــادة  مــن اتفاقیــة الهــاي تلــزم المــشتري بالقی
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 و القیـــام بـــسحب البـــضاعة أي نقلهـــا مـــن مخـــازن البـــائع او مـــن االمـــاكن التـــي:  الثـــاني 
یعـــد ســـحب البـــضاعة الـــى  و ضـــعت فیهـــا البـــضائع تحـــت تـــصرفه الـــى مخازنـــه الخاصـــة

ًمخازن المشتري امرا ضروریا   .ًالزما ألتمام عملیة التسلیم من جانب البائع  و ً
ًا مالیــة كبیــرة تلحــق  البــضاعة فــي الوقــت المناســب اضــرارى عــدم ســحبقــد یترتــب علــ و  

ـــو تلفـــت البـــضاعة بـــسبب تركك. بالبـــائع او بالمـــشتري او بكلیهمـــا  ا علـــى رصـــیف هـــمـــا ل
 تأخیریـة  أو كمـا لـو ادى تـأخیر سـحب البـضاعة الـى تـراكم غرامـات.المیناء لفتـرة طویلـة 

سحب البــضاعة الــى مخازنــه الخاصــة یلتــزم المــشتري بــ و  هــذا.بحــق البــائع او المــشتري 
 .)2(قت معقـول مـن تـأریخ أخطـاره مـن قبـل البـائع بوضـع البـضاعة تحـت تـصرفه و خالل
الحــــــصول علــــــى  و یلتــــــزم المــــــشتري بتحمــــــل كافــــــة مــــــصاریف ســــــحب البــــــضاعة و كمــــــا

  .الموافقات االداریة الالزمة  و الترخیصات
م یعـد مخالفـة  علـى النحـو المتقـد بتـسلم البـضاعةه علیه ، فان قیـام المـشتري بتنفیـذ التزامـ

لكن یـشترط عندئـذ ان یـؤدي اخـالل المـشتري بألتزامـه بالتـسلم الـى  و .جوهریة لعقد البیع 
  .غل ید البائع عن تنفیذ التزامه بالتسلیم بشكل حقیقي 

المــــصروفات التــــي  و جــــرد زیــــادة االعبــــاء المالیــــةم  امــــا اذا ادى اخــــالل المــــشتري الــــى 
 . مخالفـة جوهریـة – حـسبما نـرى –ام التـسلیم ، فـال یعـد هـذا االخـالل یتحملها البائع التم

 المطالبـــة بـــالتعویض عمـــا تكبـــده مـــن – فـــي الفـــرض المـــذكور –اذ یكـــون بأمكـــان البـــائع 
  .نفقات اضافیة 

ك بعــض الحــاالت التــي الیعــد فیهــا اخــالل المــشتري ًیــرا ، تجــدر االشــارة الــى ان هنالــ أخ
  :هي  و الفة جوهریةبالتزامه بتسلیم البضاعة مخ

                                                                                                                                                 
هذا یعني احتمال أرهاق المشتري بتكلیفـه بالقیـام بأعمـال الطاقـة لـه بهـا ، انظـر  و اعة ،لتمكین البائع من تسلیم البض

 .201 ص– مصدر سابق – اتفاقیة الهاي للبیع الدولي للمنقوالت المادیة –محسن شفیق . د
 .202 ص– مصدر سابق –محسن شفیق .  د )2(
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لبــائع مخالفــة جوهریــة لعقــد  اذا كــان اخــالل المــشتري بتــسلم البــضاعة ســببه ارتكــاب ا-1
جــود نقــص كبیــر فــي  و كمــا لــو اكتــشف المــشتري عــدم مطابقــة البــضائع للعقــد او. البیــع 

  .المستندات المرسلة من البائع 
ال حقـــه فـــي  الـــى اســـتعمً اذا كـــان عـــدم تنفیـــذ المـــشتري التزامـــه بتـــسلم البـــضاعة راجعـــا-2

مــن اتفاقیــة فیینــا للمــشتري ان یــرفض تــسلم ) 52( اذ تجیــز المــادة .رفــض تــسلم البــضاعة 
البــضاعة اذا قــام البــائع بتــسلیمه البــضاعة قبــل التــأریخ المحــدد للتــسلیم او اذا قــام البــائع 

یـة یع المـشتري رفـض تـسلم الكم اذ یـستط. تزیـد علـى تلـك المحـددة فـي العقـد بتـسلیم كمیـة
ً اما اذا كان مقدار الزیادة كبیرا بحیث تعذر فصل البضاعة الزائدة عن البـضاعة .ة الزائد

احـد ،  و المتفق علیها للطریقة المتبعة في التعبئة او التغلیـف او لوجودهـا فـي سـند شـحن
  .)1(فیحق للمشتري عندئذ رفض تسلم البضاعة برمتها 

  
  
  
  
  
  
 

                                                 
علیــه  و اعة فــأن علیــه حیازتهــا لحــساب البــائع ،تجـدر االشــارة الــى ان المــشتري اذا مــارس حقــه فــي رفـض البــض و )1(

امــا قــانون . اتفاقیــة فیینـا ) 86(انظـر م . اتخـاذ كافــة االجـراءات المناســبة للظـروف لــضمان حفـظ البــضائع مـن التلــف 
اكتفــى باالشــارة الــى قیــام المــشتري  و  لــم یــنظم التــزام المــشتري بتــسلم البــضاعة بنــصوص تفــصیلیةهالتجــارة العراقــي فأنــ

فیمـا ) ًثالثـا /305(انظر على سبیل المثال م .  البضاعة في نصوص متفرقة في كل بیع من البیوع التي تناولها بتسلم
في البیع ) اوال/326(المادة  و  مكان العملیما یتعلق بالبیع بشرط التسلیم فيف) اوال/315(المادة  و البیع سیفبیتعلق 

 .بشرط الوصول بسالمة 
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