
  )الفسخ (   البیع الدوليعقدیة لجزاء المخالفة الجوهر
  

ثبت للمتعاقـد المـضرور الحـق فـي فق ما تم بحثه  و الفة الجوهریة ،  اذا ما تحققت المخ
تنظم اتفاقیة فیینا الفسخ بأعتباره اعنف الجزاءات التي تترتب على تخلـف  و .فسخ العقد 

ل كبیـر ت بـشكّاال أن االتفاقیـة المـذكورة قـد حـد. في عقـد البیـع عـن تنفیـذ التزاماتـهاحد طر
حركـــة  و مـــن حـــاالت الفـــسخ ، لمـــا ینطـــوي علیـــه مـــن آثـــار مـــدمرة علـــى التجـــارة الدولیـــة

تعــالج اتفاقیــة فیینــا احكــام الفــسخ مــن خــالل  و . الــسلع فــي االســواق العالمیــة و البــضائع
 و ، وضـع بعـض القیـود علـى اسـتعمال حـق الفـسخ و تنظیم الكیفیة التي یتم بها الفـسخ ،

  .قوعه  و جم عن الفسخ بعدكذلك ترتیب آثار معینة تن
 الثــاني فــي و ة نــدرس فـي االول كیفیــة الفـسخ  لـذلك نقــسم هـذا المبحــث الـى مطالــب ثالثـ

  .القیود الوارد على استعمال حق الفسخ بینما نفرد الثالث لدراسة آثار الفسخ 
  

  :كیفیة الفسخ
تزاماتـــه ، أو هـــو زوال   الفـــسخ هـــو حـــل الرابطـــة العقدیـــة نتیجـــة اخـــالل احـــد الطـــرفین بأل

  .)1(ما ترتبه من آثار و الرابطة العقدیة
 االمـر ، فـأن اتفاقیـة فیینـا تحـرص علـى ان یـتم الفـسخ بطریقـة تتناسـب مـع الواقع من و  

یــتم ذلــك مــن خــالل قیــام المتعاقــد المــضرور بتوجیــه  و ظــروف التجــارة الدولیــة ، و طبیعــة
ًد االتفاقیــة میعـادا  معینــا یجــب االلتــزام اخطـار الــى مرتكــب المخالفــة الجوهریـة ، كمــا تحــد ً

  .به عند توجیه االخطار 
  
  

  اخطار الفسخ: ً اوال 

                                                 
     ،393 ص– مـــصدر ســـابق–  طـــهغنـــي حـــسون.  ، د420 ص– مـــصدر ســـابق–لحكـــیم د اعبـــد المجیـــ.  انظـــر د )1(
 .611 ص– 1984 – بغداد – 1 ط–االرادة المنفردة  و  نظریة العقد–عبد الفتاح عبد الباقي . د
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  اذا قـــرر احـــد المتعاقـــدین اســـتعمال حـــق الفـــسخ نتیجـــة ارتكـــاب المتعاقـــد اآلخـــر مخالفـــة 
 یكفیه ان یقوم بـأعالن  ،جوهریة للعقد ، فالیشترط ان یتقدم بطلب الفسخ الى القضاء بل

یــتم اعــالن الفــسخ بأخطــار یوجــه الــى  و .دون اللجــوء الــى القــضاء  و باشــرةهــذا الفــسخ م
الیحـدث اعـالن ( مـن اتفاقیـة فیینـا علـى انـه ) 26(بهذا الصدد تنص م  و المتعاقد اآلخر

  ).الفسخ اثره اال اذا تم بواسطة اخطار یوجه الى الطرف اآلخر 
الـثالث التـي یعرفهـا احـدة مـن صـور الفـسخ  و یماثل اخطار الفـسخ فـي الواقـع صـورة و  

 اذ ان االصــل فــي القــانون المــدني .اغلــب القــوانین المقارنــة  و راقــي ،القــانون المــدني الع
الجـــــــزاء الیوقعـــــــه اال  و العراقــــــي ان الفـــــــسخ الیتقـــــــرر اال بحكــــــم قـــــــضائي ، ألنـــــــه جــــــزاء

 اال ان مـــا تقـــدم الیعنـــي ان للقاضـــي  ان یحكـــم بالفـــسخ مـــن تلقـــاء نفـــسه بـــل .)1(القاضـــي
ً ضــمنیا ً الطلــب صــریحا أمًبــا بأیقــاع الفــسخ ، ســواء أكــان تقــدم المــضرور مطالیجــب ان ی

حتــى یــستطیع المــضرور المطالبــة بفــسخ العقــد یتعــین علیــه اعــذار المــدین لوضــعه  و .)2(
ــــة  ــــي حال ــــا ف ــــف عــــنًقانون ــــذ التزامــــه ، كمــــا یعــــد االعــــذار شــــرطا الســــتحقاق  المتخل ً تنفی

ره او بــأي طلــب كتــابي یبــین فیــه المتعاقــد انــه یكــون اعــذار المــدین بأنــذا و .)3(التعــویض
ًقـــد یتفـــق المتعاقـــدان علـــى اعتبـــار المـــدین معـــذرا  و  .)4(یطلـــب مـــن المـــدین تنفیـــذ التزامـــه

 الـــى ان مجــرد رفــع دعــوى طلـــب )5(یــذهب الــبعض و بمجــرد حلــول اجــل تنفیـــذ االلتــزام ،
  .فیذ ًالفسخ یعد اعذارا اذا اشتملت على بیان موقف الدائن المطالب بالتن

ًقي تمییــزا لــه عــن یــسمى عندئــذ بالفــسخ االتفــا و ًقــد یــتم الفــسخ باالتفــاق علیــه مــسبقا و   
ًاذ یجوز االتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقـاء نفـسه دون حاجـة . الفسخ القضائي 

الیعفـى االتفـاق المـذكور  و .الوفـاء بااللتزامـات الناجمـة عنـه الى حكم قـضائي عنـد عـدم 

                                                 
 .مدني مصري ) 157/1(تقابلها م  و مدني عراقي) 177/2( انظر نص م  )1(
 .411ص-1995 – 2 ط– مصادر االلتزام -1 جـ–ة العامة لاللتزام  النظری–انظر حسام الدین كامل االهواني  )2(
 .مدني مصري) 218(تقابلها م  و مدني عراقي) 256(انظر م  )3(
 .مدني عراقي ) 207(  م  )4(
 .240 ص– مصدر سابق –خالد محمد عبد الحمید .  انظر د )5(
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مضرور من توجیه االعـذار اال اذا اتفـق المتعاقـدان صـراحة علـى عـدم ضـرورة المتعاقد ال
  .)1(االعذار

یتجـــسد مـــضمون  و .  كمـــا یعـــرف القـــانون المـــدني العراقـــي انفـــساخ العقـــد بقـــوة القـــانون 
االنفساخ في انه اذا انقضى االلتـزام العقـدي بـسبب اسـتحالة تنفیـذه لـسبب اجنبـي انقـضت 

یقــع االنفــساخ بقــوة  و .)2(انفــسخ العقــد مــن تلقــاء نفــسه  و لمقابلــةًتبعــا لــذلك االلتزامــات ا
عنــدما یثــور النــزاع بــشأن تــوافر او عــدم  و القــانون دون حاجــة الــى حكــم قــضائي یقــرره ،

صـــف الـــسبب االجنبـــي فـــي الحـــدث الـــذي ادى الـــى اســـتحالة التنفیـــذ فـــأن الحكـــم  و تـــوافر
  . منشأًي یصدر بهذا الصدد یكون كاشفا الالقضائي الذ

نرى بأن نظام الفسخ بتوجیه اخطـار الـذي تأخـذ بـه اتفاقیـة فیینـا ، انمـا یماثـل الـى حـد  و 
  .هي الفسخ االتفاقي   وكبیر الصورة الثانیة من صور الفسخ في القانون المدني العراقي

ًأیــا كــان االمــر ، فــأن اتفاقیــة فیینــا قــد اكتفــت بنظــام الفــسخ بتوجیــه اخطــار نقــال عــن  و   ً
اني الذي الیعرف الفسخ القضائي ، اذ یقع الفسخ كقاعدة عامة بأرادة الدائن القانون االلم

 .)3( للتنفیـذ   الذي الیلتزم اال بتوجیه اعذار الـى المـدین یحـدد فیـه مـدة معقولـة و المنفردة
ًقـــد اخـــذت اتفاقیـــة الهـــاي عمومـــا بنظـــام الفـــسخ الـــذي یقـــع بأخطـــار یوجـــه الـــى الطـــرف و 

مــن اتفاقیــة ) 26(ً عامــا بــذلك علــى غــرار نــص م ًحكمــاضمن  اال انهــا لــم تتــ،)4(المخــالف
  .ًفیینا ، بل اوردت نصوصا متفرقة بالحكم المذكور

ً حكمـا ممـاثال اذ تـنص م كما تتـضمن قواعـد الیونیـدروا   یباشـر ( علـى انـه ) 7-3-2/1(ً
  ).أي طرف حقه في انهاء العقد بتوجیه اخطار الى الطرف اآلخر 

المعلومــات التــي یجــب ان  و ًة فیینــا تحدیــدا لمــضمون االخطــارلــم تتــضمن اتفاقیــ و   هــذا
 یكفـــي ان یتـــضمن المعلومـــات الكافیـــة التـــي یـــستطیع ان یفهـــم منهـــا هیتـــضمنها ، لـــذا فأنـــ

                                                 
 .مدني مصري  ) 158(تقابلها م  و مدني عراقي) 178(  م  )1(
  .مدني مصري  ) 159(تقابلها م  و مدني عراقي ) 179(م )2(
 .121 ص–مصدر سابق  –مصطفى السید الجارحي .د )3(
 .1964من اتفاقیة الهاي ) 2، 30/1(المادة  و )26/2(كما في م  )4(
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الموجـود فــي نفـس ظروفــه ان العقــد  و الـشخص المعتــاد مـن نفــس صـفة الطــرف المخــالف
 ، تسلیم البضاعة او مطابقتهـا فأذا كانت مخالفة البائع بصدد التزامه ب .ًقد أصبح مفسوخا

فأن اخطار المشتري یجب ان یتضمن مـا یـدل علـى انـه لـن یقبـل اسـتالمها او انـه سـیقوم 
أذا كانــت مخالفــة المــشتري بــصدد دفــع الــثمن فــأن اخطــار البــائع  و  .بأعادتهــا الــى البــائع

  .بالفسخ یجب ان یتضمن بیان رغبته في استرداد البضاعة 
ـــة ، فـــال یمكـــن اعتبـــار مجـــرد  و الخطـــار ایجـــب ان تكـــون صـــیغة و   اضـــحة فـــي الدالل

راغـب فـي جههـا  و ًعبارات التهدید بالفسخ اخطـارا ، بـل قـد تفـسر علـى ان المتعاقـد الـذي
 انه یلجأ الى التهدید بغیة تحفیز المتعاقـد المخـل علـى تجـاوز اخاللـه و االبقاء على العقد

  .)1( في التنفیذاراالستمرو 
 ًطـــار مــشروطا ، أي مقتـــرن بـــشرط مــا ، ألن الفـــسخ ، عندئـــذیجــب ان الیكـــون االخ و   

ًیكـون مقرونـا بتحقـق الـشرط ، فـأذا تحقـق كـان علـى المتعاقـد الراغـب فـي الفـسخ ان یوجــه 
ًاخطارا اخر یكون قاطعا في الداللة على رغبته في الفسخ ً)2(.  

 و .تزامـــهة للمتعاقــد المخـــل بالخطــار بأیـــة لغـــة تكــون مفهومـــة بالنـــسبیمكــن توجیـــه اال و  
 و خطـــاراتاال و ًان یتــضمن العقـــد تحدیــدا للغــة التـــي تــتم بهــا جمیـــع االتــصاالتالغالــب 

 و عند ئـذ فأنـه یلـزم توجیـه االخطـار باللغـة المحـددة فـي العقـد و .التبلیغات بین الطرفین 
بخالفه فأنه یمكن اعتماد اللغة التي من المفترض ان یأخذ بها شخص سوي االدراك مـن 

في نفس ظروفه ، مع االخذ بعـین االعتبـار جمیـع الظـروف  و د المخلنفس صفة المتعاق
العـادات التـي اسـتقر علیهـا التعامـل  و المتصلة بالحالة كالمراسالت الـسابقة بـین الطـرفین

  .)3(بینهما

                                                 
 .159ص- مصدر سابق – حسام الدین عبد الغني الصغیر  )1(
 – 1997- القــاهرة–  دار النهــضة العربیــة–ارة الدولیــة  اثــر تغیــر الظــروف فــي عقــود التجــ– شــریف محمــد غنــام  )2(

 .280ص
 .260 ص– مصدر سابق –خالد محمد احمد . د )3(
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ً  باالضــافة لمــا تقــدم فــأن اخطــار الفــسخ قــد یكــون كتابیــا او شــفاهیا بیــد انــه یجــب توجیــه  ً
 فأذا كان المیعاد المحدد ألرسـال االخطـار .ناسب مع الظروف وسیلة التي تتالاالخطار ب

ًقد قارب على االنقضاء فال یكون مقبوال توجیهه بالبرید العادي ، بل یلزم توجیهیـه بالبریـد 
  .)4(االلكتروني او الفاكس او التلكس

   في حالة حصول خطأ او تأخیر في ایصال اخطار الفسخ ؟لكن ما الحكم  و  
ًضــعت حكمــا عامــا حملــ و المــر فــأن اتفاقیــة فیینــا  الواقــع مــن ا ت بموجبــه المتعاقــد الــذي ً

التــأخیر فــي ایــصال االخطــار  و  أي اخطــار او طلــب او تبلیــغ مخــاطر الخطــأیوجــه الیــه
مـا لـم یـنص هـذا الجـزء مـن االتفاقیـة ( من االتفاقیة على انه ) 27( اذ تنص المادة  .الیه

طأ فـي ایـصال أي اخطـار او طلـب او خ او صراحة على خالف ذلك ، ، فأن أي تأخیر
الظــروف و  بالوســیلة و ًفقــا ألحكــام هــذا الجــزء و تبلیــغ یبعــث بــه احــد الطــرفین فــي العقــد

صــول االخطــار او الطلــب او التبلیــغ الیحــرم هــذا الطــرف مــن  و كــذلك عــدم و المناســبة
  ) .حقه في التمسك به 

التـــي تلـــي ) 27( المـــادة رد فـــي و نـــرى ان هـــذا الحكـــم یـــشمل اخطـــار الفـــسخ  اذ انـــه و  
 المتعلقـة بـالزام الطـرف الراغـب بالفـسخ فـي توجیـه اخطـار الفـسخ ، و )26(مباشرة المادة 

ت المتعلـــق بالتزامـــا و ردت المـــادتین كلتاهمـــا ضـــمن الجـــزء الثالـــث مـــن االتفاقیـــة و قـــدو 
) 27( اال انـــه یــشترط لتطبیـــق الحكـــم الـــوارد بالمـــادة .اجـــزاء مخالفتهـــ و المـــشتري و البــائع

ان  و دم صــدور خطــأ مــن مرســل االخطــار ، فیجــب تــسلیم االخطــار فــي میعــاد مناســبعــ
صـــوله الـــى المرســـل الیـــه فـــي الموعـــد  و ســـیلة مناســـبة للظـــروف یـــضمن معهـــا و یتخیـــر

  .المناسب
  في الفقه حول تحدید الوقت الذي یحدث فیه اخطار الفسخ أثره ؟ جدل قد ثار  و  

 مــن قبــل المتعاقــد الراغــب رســال االخطــار  فــذهب جانــب مــن الفقــه الــى األخــذ بلحظــة ا
اخطــار  المتعاقــد الراغــب بالفــسخ العقــد ینفــسخ بــذات اللحظــة التــي یرســل فیهــاف. بالفــسخ 

                                                 
 –كلیـة الحقـوق – اطروحـة دكتـوراه – االلتزام بالمطابقة في عقد البیـع الـدولي للبـضائع –جمال محمود عبد العزیز  )4(
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یظهـر مـن  ) 27(یستند انصار هذا الرأي الـى ان نـص م  و .الفسخ الى المتعاقد اآلخر 
تبلیـغ یحـدث اثـره أي ان أي اخطـار او طلـب او .  تبني اتفاقیة فیینا لمبدأ االرسـال خالله

بمجــرد ارســاله ، امــا مبــدأ االســتالم فلــم تتبنــاه االتفاقیــة اال فــي الجــزء الثــاني منهــا المتعلــق 
  .)1(بتكوین العقد

صــوله الــى  و   فــي حــین یــرى جانــب آخــر مــن الفقــه بــأن االخطــار الیحــدث اثــره اال عنــد
ًلتزام خارجــا عــن االخــالل بــاالالمتعاقــد المخــل بالتزامــه ، اذ مــن المتــصور ان یكــون ســبب 

 المــدین ، كمــا لــو كــان بــسب القــوة القــاهرة ، اذ لــیس مــن العدالــة ان یتحمــل المتعاقــد ارادة
هـو حـسن النیـة لـم یرتكـب االخـالل  و فكرة األخذ بمبدأ االرسال ألنها ستكون قاسـیة علیـه

  .)2(بمحض ارادته
م تحــسمها االتفاقیــة  ان المــسائل التــي لــن االوفــق األخــذ بــالرأي الثــاني، إذیبــدو ان مــ و  

التــي  و ًفقــا للمبــادئ االساســیة التــي تقــوم علیهــا االتفاقیــة و بــشكل صــریح یتعــین تنظیمهــا
ان األخــذ  و تقلیــل حــاالت نــسخه ، و مــن ابرزهــا مبــدأ الحفــاظ علــى العقــد قــدر االمكــان

یترتـب علـى األخـذ بـالرأي المـذكور ان للمتعاقـد  و .رأي المتقدم یحقق ذلـك الـى حـد مـا بال
سـحب االخطـار مـا دام لـم یـصل  و  االخطار العدول عن موقفه الراغب في الفـسخمرسل

  .لم یستلمه ، النه الیكون قد احدث اثره بعد  و الى علم المتعاقد اآلخر
  میعاد الفسخ: ًثانیا 

ً  انطالقــا مــن ان بقــاء العقــد معلقــا لمــدة طویلــة قــد یعــرض البــضاعة لمخــاطر التلــف أو  ً
 حراســتها ، و  نفقــات المبــرر لهــا كمــصاریف خــزن البــضاعةالهــالك ، كمــا قــد یــستوجب

لــم تحــدد  و .سخ االســراع فــي التعبیــر عــن رغبتــه الفــفأنــه یتعــین علــى الطــرف الراغــب ب
 المیعــاد الــذي یجــب ان یــتم اعــالن الفــسخ خاللــه ، بــل انهــا اكتفــت مــن اتفاقیــة فیینــا بدقــة

 و ي فــسخ العقـــدفــي معــرض الكــالم عــن حــق المــشتري فــ و )49/2(خــالل نــص المــادة 
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في معرض الكالم عن حق البائع في فسخ العقد بأن یتم الفـسخ ) 64/2(كذلك في المادة 
  .)1(إال فقد المتعاقد المضرور الحق فیه و خالل میعاد معقول

 و ًفقـــا لظـــروف كـــل حالـــة علـــى حـــدة ، و الشـــك فـــي ان تقـــدیر المیعـــاد المعقـــول یـــتم و  
 و  یكون تحدید میعاد الفـسخ بـشكل مـرنو انیراعى في ذلك االعراف الساریة ، فالمهم ه

ًفــاذا كانــت البــضاعة مــوادا  غذائیــة فأنــه . طبیعــة البــضاعة  و ظــروف الحــالًفقــا لتغیــر 
ـــه یمكـــن  و یتعـــین االســـراع فـــي اعـــالن الفـــسخ ، امـــا اذا كانـــت اجهـــزة ـــة فأن مـــواد كهربائی

ذ بنظـــر قـــت اكثــر ألعالنـــه ، كمـــا یجــب ان یؤخـــ و للمتعاقــد الراغـــب فـــي الفــسخ اســـتغراق
  .)2(المحلیة و االعتبار مدى قابلیة تقلب اسعار البضاعة في االسواق العالمیة

 و كــل مــن المــشتريتــنظم اتفاقیــة فیینــا االحكــام الخاصــة بمیعــاد الفــسخ بالنــسبة ل و   هــذا
  :البائع كما یأتي 

مـن اتفاقیـة فیینـا للمـشتري فـسخ العقـد  ) 49(تجیـز م : میعاد الفـسخ بالنـسبة للمـشتري -1
ي الحـــال اذا كانـــت مخالفـــة البـــائع اللتزامـــه تـــشكل مخالفـــة جوهریـــة للعقـــد او اذا لـــم یقـــم فـــ

البائع بتنفیذ التزامه خـالل المهلـة االضـافیة الممنوحـة لـه او اذا اعلـن انـه سـوف الیـسلمها 
  .خالل تلك المهلة 

ي ، امـا جیز الفسخ للمـشترُی و  البضائع فأن مایرتكب من جانبهّاما اذا كان البائع قد سلم
ًان یكــون تــسلیما متــأخرا او ان یكــون اخــالال بــالتزام آخــر غیــر االلتــزام بالتــسلیم كــااللتزام  ً ً

  :كاآلتي  و ًبالمطابقة مثال ،عندئذ فأن للمشتري فسخ العقد
 مـــن تـــأریخ العلـــم بتمـــام التـــسلیم فـــي حالـــة التـــسلیم  خـــالل میعـــاد معقـــول یبـــدأ  حـــسابه-أ

  .المتأخر 
 یبـدأ حـسابه مـن التـأریخ الـذي أصـبح فیـه المـشتري یعلـم او كـان  خالل میعـاد معقـول-ب
  .اجبه ان یعلم بحصول المخالفة و من
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 خــالل میعــاد معقــول یبــدأ حــسابه مــن تــأریخ انقــضاء المهلــة االضــافیة التــي حــددها -جـــ
الن البائع خالل المهلـة االضـافیة عالمشتري للبائع لتنفیذ التزامه دون تنفیذ او من تأریخ ا

  .وف لن ینفذ التزامهانه س
 خــالل میعــاد معقــول یبــدأ حــسابه مــن تــأریخ انقــضاء المهلــة االضــافیة التــي ســبق ان -د

مــن المــادة ) 2(ًفقــا للفقــرة  و طلبهــا البــائع مــن المــشتري لیــتمكن مــن اتمــام تنفیــذ التزاماتــه
تري اذ تجیز الفقرة المذكورة للبائع المتخلف عـن تنفیـذ التزامـه ان یطلـب مـن المـش) . 48(

افــق المــشتري صــراحة او لــم یــرد علــى طلــب البــائع  و منحــه مهلــة اضــافیة للتنفیــذ، فــأذا
 فــأذا .ه فــي طلبــه خــالل میعــاد معقــول جــاز للبــائع تنفیــذ التزامــه خــالل المیعــاد الــذي حــدد

لــم یقــم بالتنفیــذ ثبــت للمــشتري الحــق فــي فــسخ العقــد خــالل میعــاد  و  المیعــادانقــضى ذلــك
  .)1(اریخ انقضاء المهلة االضافیة التي طلبها البائعمعقول یبدأ حسابه من ت

  : میعاد الفسخ بالنسبة للبائع -2
  تحـــدد اتفاقیـــة فیینـــا میعـــاد الفـــسخ بالنـــسبة للبـــائع بطریقـــة مماثلـــة لتلـــك التـــي اتبعتهـــا فـــي 

ذلـك للرغبـة فـي تحقیـق التـوازن بـین طرفـي عقـد  و تحدید میعاد الفسخ بالنـسبة للمـشتري ،
 و الطریقـة و  ما قد یصدر منهما من اخـالل مبـرر للفـسخ بـذات االسـلوبمعالجة و البیع

  .الصیاغة 
ًاحكاما تفصل حق البائع في فسخ العقـد فتجیـز للبـائع فـسخ ) 64(  علیه ، أوردت المادة 

العقد في الحال اذا كان ما صدر من المشتري من اخالل یشكل مخالفة جوهریة للعقـد او 
 بــدفع الــثمن او تــسلم البــضاعة خــالل المهلــة االضــافیة التــي اذا لــم ینفــذ المــشتري التزامــه

  .منحها الیه البائع او اذا اعلن صراحة انه لن ینفذ التزامه خالل تلك المهلة 
ن المـشتري مـن اخـالل   اما اذا كان المشتري قد نفذ التزامه بدفع الثمن فـأن مـا یـصدر مـ

بـدفع الـثمن او أي مـن التزاماتـه االخـرى ًما ان یكون تأخیرا في تنفیذ التزامه یجیز الفسخ ا

                                                 
-دار النهــضة العربیــة - العقــود التجاریــة الدولیــة–محمــود ســمیر الــشرقاوي .  انظــر فــي تفــصیل هــذه الحــاالت ، د )1(
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عندئــذ فــأن للبــائع فــسخ العقــد كمــا  و ، او ان یكــون عــدم التنفیــذ الكلــي ألي مــن التزاماتــه
  :یأتي

الیـــشمل التنفیـــذ  و ّقبـــل ان یكـــون قـــد علـــم بـــأن التنفیـــذ قـــد تـــم فـــي حالـــة التنفیـــذ المتـــأخر-أ
هنــا یــشترط  و ات المــشتري ،المتــأخر االلتــزام بــدفع الــثمن فقــط ، بــل یــشمل جمیــع التزامــ

  . بالعلم المفترضالیكتفى و العلم الفعلي للبائع
اجبــه  و  خــالل میعــاد معقــول بعــد ان یكــون قــد علــم بالمخالفــة او بعــد ان یكــون مــن-ب

  .العلم بها 
 خالل میعاد معقول بعد انقـضاء المهلـة االضـافیة التـي حـددها البـائع للمـشتري لتنفیـذ -جـ

تـسلم البـضاعة ،  و ك االلتزامات االخرى غیـر االلتـزام بـدفع الـثمنلیقصد بذ و اماته ،التز
ًاو خــالل میعــاد معقــول بعــد اعــالن المــشتري صــراحة انــه لــن ینفــذ تلــك االلتزامــات خــالل 

  .)1(المهلة االضافیة
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