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 المستخلص

، 1981تهدف هذه الدراسةة ال  تلةليا الءةول  ل  تاات ال لةت التي تفد  قي  يد ايب العءةائب الدفلي فقا ات ايية قينا للةنة         

  ،تختلف  ن تلك التي ييوم  ليها تا ال لةةت قي التيةةريعات الداخلية  ،تيث جالت هذه اات ايية امعايير خاصةةة فجديدة ل لةةت العيد

مفييا للطرف الثاني تعيح له تا المطالعة قاات ايية تيةةترل لكي يتم ال لةةت او تكوو هناا مخال ة جوهرية تيةةك  سةةررا  سةةاسةةيا ف

تيلي  من تاات ال لةةت نظرا لفجم الءةةرر الذت ينت   قاات ايية جالت لتنظيم  يود العيب الدفلية تنظيما جيدا من خالله يتم ال ،اال لةةت

ف و يكوو الءةةرر    ،ف و تكوو المخال ة مؤثرة ثانيا ،قاشةةترلف قي المخال ة الجوهرية  و تكوو يد فيعف اال ع  افا ، ن هذا ال لةةت

من  دم فيوع المخال ة     ل  الرغم مب ذلك قأو اات ايية  جازت قلةةت العيد  ،هذا قي تالة فيوع مخال ة جوهرية  صةةلية ،متويعا ثالثا

منح الطرف  اتيث ييوم   ،فهي تالة المخال ة الجوهرية المكتلةةةعة  ،فانما ظهر اوسةةةوا ما يؤكد انها سةةةوف ترتك   ،الجوهرية اعد

و تن يةذ تلةك قةاذا انيءةةةةف هةذه المةدة دف  ،لكي ييوم خاللهةا اتن يةذ التتامةاتةه التعةايةديةة  ،الميصةةةةر قي ادال التتامةاتةه التعةايةديةة مةدة معينةة

 . تيث تتفول المخال ة الجوهرية المكتلعة ال  مخال ة جوهرية  صلية ،او ييوم ا لت العيد اآلخراالتتامات جاز للطرف 

 .ال لت،  يد ايب العءائب الدفلي، المخال ة الجوهرية الكلمات المفتاحية :
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Abstract 

        The main objective of this study is to stand in the situation in the international contract for sale 

of goods according to the 1980 Vene Convention this convention has developed several special and 
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new criteria to dissolution the contract it is different from those that are on the right of the dissolution 

in the internal Legislation. The Convention  requires  that  there is a fundamental  violation to 

dissolution  the contract  the Convention has been configured to regulate international sales contracts 

well Through which the annulment cases are minimized due to the amount of damage resulting from 

such termination, and stipulated in the substantive violation that the violation had already occurred 

first, that the violation occurred, second, the damage have to be expected, third, in the case of an 

original violation. However, the agreement allowed the contract to be terminated even though the 

substantive breach did not occur but it clearly shows that it will be happen. The case of the fundamental 

offense acquired whereby the defaulting party is given a certain period of time to fulfill its contractual 

obligations in order to carry out its contractual obligations. If such period elapses without the 

fulfillment of such obligations, the other party may terminate the contract Where the violation material 

offense becomes an inherently fundamental breach.   

 

Keywords : the solution, international sale of goods, fundamental breach. 

                 

                                                                                 

                                  

 المقدمة 

يعد معد  العيد شريعة المتعايدين من المعادئ األساسية المأخوذ 

قيلتتم المتعةايةداو اتن يةذ جميب    ،اهةا قي ميةداو التجةارة الةدفليةة

ما اشةتم   ليه العيد فاطريية تت ا مب ما يلةتلتمه معد  تلةن 

تت  لو  صةةةةعح تن يةذ االتتام مرهيةا    ،النيةة قي تن يةذ العيود

فا يجوز ألت لرف من  لراف العيةد تن يةذه  ل     ،ألتةدهمةا

  ف إنهةال العيةد اةدرادتةه  ، ف تيةديم اةدية  لهةذا التن يةذ  ،نفو مختلف

اف ا   ،المن ردة فرغم ذلةك قةأو التن يةذ يةد يتم  ل  نفو معية 

فقي هةذه الفةالةة يفا للطرف    ،يتم هةذا التن يةذ  ل  االلال 

هةةذا    الةمةتءةةةةرر لةمةواجةهةةة  الةمةيةررة  الةجةتالات  الة   الةلةجةول 

 فمن  هما قلت العيد. ،االخالل

فهو جتال يترت   ل     ،فيعتعر ال لت  تد لر  انفالل العيد

متعايدين قي  يد ملتم للجانعين  ن تن يذ ما التتم  ال   تدامتناع  

فهو اةذلةك تا المتعةايةدين قي تة  الرااطةة العيةديةة إذا لم    ،اةه

االتتامه تت  يتفرر ادفره من االتتامات  اآلخريف المتعايد 

 التي تفملها اموج  العيد.

لكن ال لةةةةت قي العيود الةدفليةة يعةد جتال يةاسةةةةيةا تتةأذ  منةه  

الةدفليةة من تةدفثةه لكة  إخالل اةالعيةد  ف مخةال ةة  التجةارة  

إذ تتفيا مصةةةةلفتهةا قي االايةال  ليةه فإكمةال تن يةذه    ،ألتكةامه

ذلك إو ال لت يدمر   ،فلو مب إخالل يمكن  و يجعره االتعويض

فيترت    فمكل ة،العيد الذت ا يتم اا اعد م افسةةةةات شةةةةاية 

لك من  ل  تدفثه ا ادة العءةائب اعد ارسةالها فما يصةات  ذ

فمن إجرالات اداريةة فصةةةةفيةة   ،ن يةات جةديةدة للنية  فالتةأمين

  استرداده،الثمن ثم    فالرسالازمة لدخول العءائب فخرفجها  

قءةةةةال  ن تعرب العءةةةةةائب لمخةالر التلف فالهالا مرة 

 اخر .

ليةد ايتصةةةةرت ات ةاييةة قينةا  ل  ال لةةةةت  ل  تةاات مفةدفدة 

ن الخطورة فهي تتمث  قي ارتكاب مخال ة  ل  درجة كعيرة م

الةجةوهةريةةة   مةةا اةةالةمةخةةالة ةةة   contraventionsسةةةةمةتةةه 

substantiality   قجعلف ارتكاب هذه المخال ة شةرلا اسةاسةيا

 ل   جازت قلةةةت العيد  فمب ذلك قأو اات ايية   ،ل لةةةت العيد

فانمةا ظهر   اعةد،لم ترتكة     التي  رغم او المخةال ةة الجوهريةةال

فهي تالة ال لت المعتلر   ترتك ،اوسوا ما يؤكد انها سوف  
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كما تعرسةةةف اات ايية إل  الفالة التي يكوو قيها تأثير   للعيد،

فهي تالة ال لةةةت   العيد،المخال ة ياصةةةرا  ل  جتل قيا من 

 للعيد.الجتئي 

قي هذا العفث سةةنعال  تالة ال لةةت ارتكاب مخال ة جوهرية 

ليد   طف  .1980قينا للعيب الدفلي للعءةائب  قي سةول ات ايية

خ     إذاات ةايية قينا لطرقي  يد العيب الدفلي الفا قي قلةةةةخه  

لكنهةا ييةدت هةذا الفا   اةه،اةالتتامةاتةه المتعليةة    اآلخرالطرف  

ااشةترال او يكوو االخالل المرتك   ل  درجة من الخطورة 

 لةت  فذلك ترصةا منها  ل  تجن  ال  ال لةت،تعرر اللجول إل   

 العيد.فمفافلة الف اظ  ل  

فيةد ا تمةدت اات ةاييةة لتفةديةد مةد  خطورة المخةال ةة  ل   

للعيةةد  الجوهريةةة  المخةةال ةةة  اين  الت ريةةة  ييوم  ل   معيةةار 

كانف المخال ة    إذاف جازت ال لةةةت   ،فالمخال ة غير الجوهرية

المواد   المةةادة    \1\  49جوهريةةة كمةةا قي  فالمةةادة   2\51  اف 

المتعليةة   2\46  فالمةادة  \73فالمةادة    1\72  فالمةادة    \1\64

 الهالا،المتعلية اني  تععة   70فالمادة   العديلة،اتلةليم العءةائب  

 73خالل المعتلةةةةر فالمةادة  المتعليةة ايةا ةدة اال  72فالمةادة  

 دقعات.المتعلية اموسوع التلليم  ل  

  المتءةةررلكن ارتكاب مخال ة غير جوهرية ا يفرم الطرف  

تيث او اات ايية فسةةعف   ،من قلةةت العيد قي جميب األتوال

جوهريةة إل  مخةال ةة النظةامةا اموجعةه تتفول المخةال ةة غير  

فهو النظةام الخةاب امنح مهلةة إسةةةةةاقيةة لتن يةذ    ،جوهريةة

الفةةالةةة    االتتام، المخةةال ةةة الجوهريةةة قي هةةذه  فيطلا  ل  

لهةةا  ن المخةةال ةةة  اةة  المكتلةةةةعةةة تمييتا  المخةةال ةةة الجوهريةةة 

 ااصلية.الجوهرية 

  اات ايية دراسةةادراسةةة نصةةوب  نيوم  قي هذا العفث سةةوف

المخةةال ةةة    تفليليةةة، من  موي هةةا    فكي يةةة   ،الجوهريةةةفايةةاو 

كة  هةذا مب ايةاو مويف اليةانوو   ،معةالجتهةا قي تةال تةدفثهةا

اب نصةةةوب تلك العرايي قي هذا اليةةةأو من خالل اسةةةتعر

 العرايي.اات ايية االميارنة مب اليانوو 

نعةال  قي   ،مطلعين   ل لةذا سةةةةوف نيوم اتيلةةةةيم هةذا العفةث  

المطل  اافل المخال ة الجوهرية ااصلية فقي المطل  الثاني 

 المكتلعة.المخال ة الجوهرية 

 

 المطلب االول

 المخالفة الجوهرية االصلية

تعةد قكرة المخةال ةة الجوهريةة من ااقكةار ااسةةةةةاسةةةةيةة التي 

 [1]  تكةامهةا الخةاصةةةةة اةالجتائةات اسةةةةتخةدمتهةا ات ةاييةة قينةا قي 

فهذه ال كرة غير معرفقة قي  ،منها اال لةةةت  اما تعلخاصةةةة  

قي  لل لةةةةت  المعرر  قةةاالخالل  العرا   فمنهةةا  دفل  ةةديةةدة 

اعيةد  التيةةةةريعةات الولنيةة يتخةذ م هوما مفةددا يختلف إل  تد 

سةةةةاسةةةةهةا قي   ن م هوم قكرة المخةال ةة الجوهريةة التي تجةد  

المةةاديةةة   الةةدفلي للمنيوات  للعيب  فيةد    1964ات ةةاييةةة اهةةات 

اسةةةةتلهم فاسةةةةعوا هذه اات ايية ال كرة المذكورة من اليانوو 

يعرف اةاليةةةةرل   اانكليتت تفةديةدا من خالل التميت اين مةا

condition    فالءةةةماوwarranty  كما او   ،قي هذا اليانوو

اصةطالا المخال ة الجوهرية ن لةه كاو يد شةاع اسةتعماله قي 

فليد ايامف ات ايية   .common law  [2]دفل اليانوو الميترا 

قينةا لهةذه ال كرة نظةامةا جديةدا فمعتكرا يتعين التعرف  ليةه دفو 

  ،قر ين    ل لذا سةةةوف نيلةةةم هذا المطل   ،التأثر امصةةةدره

 ،افل المخةال ةة الجوهريةة قي ات ةاييةة قينةانعفةث قي ال رع ا

 العرايي.فقي ال رع الثاني االخالل المعرر لل لت قي اليانوو 

 :قيناال رع اافل: المخال ة الجوهرية قي ات ايية 

( من اات ةاييةة  ل  مةا يةأتي و تكوو مخةال ةة 25تنص المةادة  

تلةةةةععف قي  إذاتد الطرقين مخال ة جوهرية  العيد من جان   

من شةةةةأنه او يفرمه ايةةةةك   اآلخرالفا  سةةةةرر االطرف 

كاو يفا له او يتويب الفصةةةول  ليه اموج    ااسةةةاسةةةي مم

 ،لم يكن الطرف المخةالف يتويب مثة  هةذه النتيجةة إذااا    ،العيةد

يتويب ن لةةها فلم يكن  ت شةةخص سةةوت اادراا من الصةةلة 

 .و ن لها مث  هذه النتيجة قي الظرفف

 ةاييةة قينةا قي تفةديةد لعيعةة المخةال ةة من كونهةا  ليةد تعنةف ات

هما المعيار اليةةةةخصةةةةي الذت    ،جوهرية من  دمها معيارين

فالذت كاو يلةتند   1964سةعا او اخذت اه ات ايية اهات لعام 

لو كاو يتويب او من تعايد معه  اآلخرإل  تصةةرف اليةةخص 

سةةةوف يخ  االعيد اخالا جوهريا قتيةةةترل ا تعار المخال ة  

ة اسةةتنادا إل  المعيار اللةةالف الذكر او يتويب الطرف  جوهري

المخة  و مرتكة  المخةال ةة و  او شةةةةخصةةةةا قي مثة  ظرفف 

كةاو ليعرم العيةد لو تويب تصةةةةول االخالل   مةا  اآلخرالطرف  
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قةالءةةةةةااا    ،فمةا ينجم  نةه من تةأثيرات اثنةال انيةةةةةال العيةد  

ألنه يؤدت   ،اليةةخصةةي هذا لي  قي مصةةلفة التجارة الدفلية

اسةراف قي اسةتعمال تا ال لةت ادتاتة ال رصةة للمتعايد إل  ا

او يةد ي مت  شةةةةال انةه يعلا  ل  النتيجةة التي ترتعةف  ل   

  ، كاو ليتعايد لو  لم اها فانه ما  ،االخالل االتن يذ اهمية خاصةة

يلةةةةتطيب او   قءةةةةال  ن او المتعايد الذت ارتك  المخال ة ا

 من اهميةة خةاصةةةةة  اآلخريعلم ميةدار مةا يعلا  ليهةا المتعةايةد  

فييوم هذا الءااا  ل  يصد المتعايدين دفو مرا اة لمصلفة  

فهذا الءةةةااا ي رب  ل  العائب او يعلم منذ  ،الءةةةرر ذاته

 ،ليتعايد معه لو تويب االخالل وما كااارام العيد او الميةةترت 

فهةذه تعتعر من الملةةةةائة  الةداخليةة لليةةةةخص التي يصةةةةعة   

 . [3]معرقتها  

فللتخلص من ااثر اللةةةلعي للءةةةااا اليةةةخصةةةي للمخال ة  

خر ماديا اكثر آقيد اسةةاقف ات ايية اهات سةةااطا    ،الجوهرية

فهو معيار اليةةخص    ،تواقيا فيعوا لفلةةااات التجارة الدفلية

  ن ليهما عايدينقي ظرفف المت  person reasonableالعاي   

  ،يكوو من صةةة ة الميةةةترت المتعايد الذت يلجأ إل  ال لةةةت ق

تتفيا المخةال ةة الجوهريةة اذا كةاو   فمن ثم  ،فيوجةد قي مركته

ف كةاو ينعيي او يعلم  المتعةايةد الةذت ارتكة  مخةال ةة العيةد يعلم  

او مث  هذا اليةةخص العاي  ما كاو ليرسةة  اأارام  يد العيب 

قةاذا كةاو المتعةايةد الةذت   ،[4]اثةارهةا  لو  لم اهةذه المخةال ةة ف

 . [5]قال لت جائت فاا قهو غير جائت  ،ارتك  المخال ة كذلك

ف ل  الرغم من تعني اات ةاييةة المعيةار المةادت اجةانة  المعيةار 

قةأنهةا لم تلةةةةلم من النيةد اليهةا من جةانة  ال يةه  ،اليةةةةخصةةةةي

 ناصر  لهذا الم هوم ييةم   ل      قءة فمفافلة تيديم تعريف  

  ،تت ا فاللةةةةائد قي مجال المعامالت التجارية   صةةةةرقه مادية

من جهةةة   الموتةةد فتت ا  اليةةانوو  معةةادئ  فهةةذه    ،خر  مب 

االخالل ينظر قيةه إل  جلةةةةامةة المخةال ةة    و العنةاصةةةةر هي  

فهو  لم    ،ي التن يذ فلي  إل  العنصةةر اليةةخصةةيالفاصةةلة ق

 .][6 االتتامالطرف المخ  اتن يذ 

 

 شروط المخالفة الجوهرية  

فلكي تعتعر    ][7  قينةا( من ات ةاييةة 25يتءةةةةح من نص المةادة  

فهي فيوع   ،يج  او تتفيا شةةةرفل ثالثة ،المخال ة جوهرية

فالثةاني او ينت   ن    ،المتعةايةدين   تةداخالل اةالعيةد من جةانة   

فالثالث او   اآلخرهذا االخالل سةةةرر جوهرت يم  المتعايد 

 يكوو هذا الءرر متويعا. 

 فيوع مخال ة   االخالل( : -: افا

ااصةةةة  قي تن يةذ العيود هو ييةام كة  متعةايةد اتن يةذ التتامةاتةه  

خالل من إاا انه يد يفصةة  قي اعض ااتياو  ،اموج  العيد

  ، ف اكثر من هةذه االتتامةات تةد المتعةايةدين اواتةد   جةانة   

ما ايةك  كلي اعدم تن يذ االتتام اصةال  إفيفصة  هذا االخالل 

فيةد   ،وجعةه العيةديمعيعةا  ل  غير مةا    اف جتئيةا اتن يةذه تن يةذ 

ما يؤدت م  ،يكوو االخالل قي صةةةورة التن يذ المتأخر لاللتتام

فقي الوايب    ،إل  سياع ك  من عة ييصدها المتعايداو من العيد

من اامر او ات ايية قينا ا تيةةةترل صةةةدفر خطأ من الطرف  

ألنهةا تييم ملةةةةؤفليةة   ،المخة  اةاالتتام لليول اتفيا االخالل

تيةاو  ةدم  دخير اصةةةةرف النظر  ن تواقر ركن الخطةأ قة األ

  ،[8]فلية المتعايد المخ يا كاو سةةع  كاف انعياد ملةةؤ التن يذ  

هذا فا ييتصةةةر االخالل االعيد  ل  تن يذ االتتامات الناجمة 

نه ييةةةم  االتتامات التي تيءةةةي اها إ ن العيد تصةةةرا ا  

اا راف فالعةادات التجةاريةة فالتعةامة  اللةةةةةااا اين العةائب 

 .[9]فالميترت 

 او تكوو المخال ة مؤثرة والءرر الجوهرت و:  -ثانيا:

ال ة المؤثرة هي المخال ة التي تلةةةع  سةةةررا للطرف  المخ   

يك ي  ت سةةرر فانما يج  او يكوو هذا الءةةرر   فا ،اآلخر

 ت سةةةةررا مهمةا اةالنلةةةةعةة إل     ااهميةة، ل  جةانة  من  

كةاو يةد اد  إل  ترمةانةه من   إذافيكوو كةذلةك    ،الميةةةةترت

الفصةةول  ل  المن عة ااسةةاسةةية التي كاو يتويب الفصةةول  

 قةالععرة  ، ليهةا قي تةالةة تن يةذ العيةد دفو تةدف  تلةك المخةال ةة

اذو ليلةةف افجم المخال ة فانما اءةةياع المن عة التي كاو   ][10

 يرجوها من العيد. المتءررالطرف 

 او يكوو الءرر متويعا:  -:ثالثا

  ،]11[ اات اييةمن  25ل التويب يد اشةةةارت اليه المادة او شةةةر

هو او يكوو الءةةرر متويعا من يع  الطرف المخ  االتتامه ف

فمن يع   ت شةةخص سةةوت اادراا من صةة ة الطرف المخ   

فتأسةةيلةةا  ل  ذلك قأو االخالل  ،ن لةةها موجود قي الظرفف

يءةةا  ل    فلكن  نتائجه، ل     ااا تماد قيايكوو جوهريا ا  
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فاشةةترال  . ]12[اآلخرالياالية قي تويب هذه النتائ  من الطرف  

قلي  من المعيول او يتفم    ،مر يفيا العدالة تويب الءةةرر  

ايةد او تيةدير التويب   ،المتعةايةد نتيجةة ا يمكن لةه تويب تةدفثهةا

صةةةةعة  اا تمةاد قيةه  ل  مةا ييةدم من معلومةات من الطرف  ي

فمةا   ،اذا او معلومةاتةه قي هةذا الصةةةةدد  ،المخة  اةالتتامةه قيا

يجول قي خةالره من تيةدير لهةذه المعلومةات يةد يتةأثر اعوامة  

ف اةدفنةه  ن     ،ايصةةةةد المتءةةةةررقيةد يمتنب الطرف    ، ةديةدة

يد  خطار الطرف المخ  اععض المعلومات الءةةةرفرية التي  

 رسةول(  فيد يهم  لرف ثالث ،تلةا ده  ل  توخي الءةرر

لةذا قةأو ات ةاييةة قينةا ا   ،[13]يصةةةةال هةذه المعلومةة إل   لمةه  إ

المخةةال ةةة جوهريةةة   ا اذا كةةاو ثمةةة تةةاجر  ةةايةة  قي إتعتعر 

يتويب الءةرر للطرف   ن لةه فيمارس النيةال ن لةها الظرفف

سةااا  فسةااا المتويب الذت يياس اه الءةرر هو  ،[14]اآلخر

د ي ت الءرر الذت يتويعه اليخص المتعا ،موسو ي ا ذاتي

قي مثة  الظرفف الخةارجيةة التي فجةد اهةا المةدين ا الءةةةةرر  

 الذت تويعه المدين ن له. 

 ال رع الثاني: االخالل المعرر لل لت قي اليانوو العرايي:

 رقةف األنظمةة اليةانونيةة المختل ةة ال لةةةةت كجتال لعةدم تن يةذ  

لكنهةا اختل ةف قي تفةديةدهةا   المترتعةة  ل  العيةداالتتامةات  

قاليانوو المدني العرايي   ،لليةرفل التي يتعين تواقرها لتطعييه

ألتةد   –فمنهةا  يةد العيب    –يجيت قي العيود الملتمةة للجةانعين  

 ن تن يذ  اآلخرالطرقين لل  قلةةت العيد مت  تخلف الطرف 

( من اليانوو المدني 177فاهذا الصدد تنص المادة    ،التتاماته

 قي العيود الملتمةة للجةانعين اذا لم يوف   العرايي  ل  انةه :

اعةد   اآلخرامةا فجة   ليةه اةالعيةد جةاز للعةايةد    المتعةايةديناتةد  

اال ذار او يطل  ال لةةةةت مب التعويض او كاو له ميتءةةةة . 

مةا يجوز  ل  انةه يجوز للمفكمةة او تمهة  المةدين إل  اجة  ك

كاو مالم يوف اه المدين يليال   إذالها او ترقض لل  ال لةةةةت 

 (.اجملته االتتاماالنلعة إل  

او اليانوو المدني العرايي لم يفدد درجة الجلةةامة التي يج  

او يتصةةةةف اهةا االخالل اةاالتتام فهو هنةا يةد ترا سةةةةلطةة  

او مةا ييةةةةترلةه اليةانوو قي   الموسةةةةوع،تيةديريةة ليةاسةةةةي 

كليا سةوال  كاو جتئيا ام   اال ع ،او يكوو يد فيب  االخالل هو

او االخالل يةد يتفيا يعة  تلول اجة      اة   ،]15[  االخالل(   ت 

االتتام مت    اتن يةةذ      لنتن يةةذ  المةةدين جةةازمةةا انةةه لن ييوم 

فهو ما يلةةةم  ااالخالل المعتلةةةر     جله،التتاماته  ند تلول 

 االعيد.

للدائن التيدم اطل  ال لةت إل     زا يجوقأنه  ،فالوايب قي األمر

اليءةةةةال ارتكاب المدين إخالا االتتاماته التعايدية إا اتوقر  

األفل هو ييةام الةدائن اتوجيةه إ ةذار للمةدين   ،شةةةةرفل  ةثالثة 

ملتما ادجااة  وا يكواءةةةرفرة التن يذ ف ندها قأو الياسةةةي  

قيد ييءةةي ا لةةت العيد مب تعويض الدائن  ما  ،لل  ال لةةت

ن سةرر اذا تعين له من ظرفف اليءةية او المدين يد   صةااه م

 ،تعمةد  ن التن يةذ اف انةه اهمة  قي ذلةك إهمةاا فاسةةةةفةا فجليةا

فيد ييءةةةي ااالايال  ل  العيد فرقض لل  ال لةةةت اذا كاو 

جتلاً يلةةيرا االنلةةعة إل   إا مالم ييم المدين اتن يذه ا ييةةك   

ين  جال ف نةدئةذ قةأو اليةاسةةةةي يةد يمنح المةد  ،مجمة  التتامةه

 .[16]جديدا لتن يذ ما تعي  قي ذمته من التتام 

يكوو  دم التن يذ راجعا إل  اللةةع   فاليةةرل الثاني هو او ا

اذ تنتهي ملةؤفلية المدين  ن  دم    صةورته،ااجنعي  يا كانف  

فينتهي العيةد  لةه،فينيءةةةةي التتامةه فاالتتام الميةااة     ،التن يةذ

( من اليانوو المدني 425تيث تنص المادة   ن لةةةه،من تليال  

اثعف المدين او الوقال اه   إذاوينيءةةةي االتتام   ل :العرايي  

 يد له قيه و. جنعي ا ملتفيال للع    صعح

هو او يكوو لال  قما اليةةةةرل الثةالث الجااة للة  ال لةةةةت   

قاذا كاو هو  ذلك، ل     اال لةةةت ملةةةتعدا لتن يذ التتامه فيادر

و ظرفقا معينة لر ت اعد اارام   ف   ،ذ التتامه اعدايءا لم ين 

قال يجوز  اليه،العيةد فجعلةف التن يةذ غير ملةةةةتطةاع االنلةةةةعةة 

 .]17[ ال لتجااة لل  إ ندئذ 

فيد ثار التلةةةاحل تول المعيار الذت يلةةةتند اليه الياسةةةي قي 

  معيةاراو، تيةث هنةاا    اةالتتامةه،تيةدير مةد  اخالل المةدين  

فيوامه اا تداد انية الدائن تول جدف    ،اافل هو شةةخصةةي

قةدذا اد   ةدم التن يةذ إل  سةةةةيةاع   تن يةذه،االتتام الةذت لم يتم  

االتتام  ةد  ةدم  المن عةة التي كةاو يرجوهةا الةدائن من تن يةذ  

 .[18]لل لت   التن يذ، موجعا

اما المعيار الثاني قهو موسةةةو ي يلةةةتند إل  النظر إل  مالم 

تيةث ير  الععض   نو ةا،يتم تن يةذه من التتام المةدين كمةا  ف  

كاو ميدار ما لم يتم تن يذه يصةة  إل  درجة من ااهمية   إذا نه 
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العيةة  المرجوة من  المن عةةة  يترتةة   ليةةه قوات  د كةةاو افيةةث 

اءةرفرة  اآلخرقي تين ير  الععض  اال لةت،للياسةي الفكم 

فهي التي   ،التمييت اين االتتامةات الجوهريةة اف الرئيلةةةةيةة

ا التععيةة التي   العيةد، فاالتتاماتيكوو فجودها ازما لوجود 

اذ يؤدت االخالل اةاالتتامةات اافل  إل  اجةااةة   كةذلةك،  دتعة 

 .[19]لل  ال لت 

مر من خالل نص ال يرة او الميةةةةرع العرايي يةد تلةةةةم األ

ذ ا تمد المعيار الموسةةةو ي  إ  ،][20 (177 اافل  من المادة 

تعين   إذاقي شيه اافل  ندما اجاز للياسي رقض لل  ال لت  

او ميةدار مةا لم يتم تن يةذه من التتام المةدين يليال اةالنلةةةةعةة  

كأو لم ييم الميةترت اوقال جتل يلةير من  جملته،لاللتتام قي 

نلةتخلص    .لم ييم العائب اتلةليم جتل الةيا من العءةا ة الثمن،

اليول اأو االخالل المعرر ل لةةةت قي اليانوو العرايي   مما تيدم

ف جتلا  ن  مةد اف  هو  ةدم ييةام المةدين اتن يةذ التتامةه كال  

 جنعي.األ ن اهمال مب استععاد اللع  

 

 

 المطلب الثاني

 المخالفة الجوهرية المكتسبة

ليد اتءح لنا قيما سعا  و من تا المتعايد  و ييوم ا لت العيد 

 ،يةام الطرف الثةاني اةاالخالل اةدتةد  االتتامةات التعةايةديةة  إذا

فكةاو هةذا االخالل من شةةةةةأنةه او يفرم الطرف الثةاني من 

فهو مةا    ،الفصةةةةول  مةا كةاو يتويعةه من جرال تن يةذ االتتام

قةدذا لم    الجوهريةة(، لليةف  ليةه اات ةاييةة تلةةةةميةة  المخةال ةة  

يةةائمةةا منتجةةا آل هةةذه المخةةال ةةة ظةة  العيةةد  ثةةاره اين ترتكةة  

فهةذا يةأتي من ترب اات ةاييةة  ل  االايةال  ل     الطرقين،

 قلخه.العيد ف دم اللجول إل  

فلكن يد يثار نتاع ايةةةةأو ما إذا كانف المخال ة جوهرية ام ا 

 دمها فيف فتت  ا تأخذ ملةةالة تفديد مخال ة جوهرية من ،

ارادت اات ايية فسةب تد لهذا الخالف رغعة   ،الول لفلةمها

اتد الطرقين إل     عا يلةارفتت     ،منها قي الف اظ  ل  العيد

ا الو قلت العيد دفو او يتأكد من او المخال ة المرتكعة كانف 

 اآلخرقأجازت اات ايية لك  متعايد او يمنح المتعايد    ،جوهرية

فخالل هةذه   ،يوم قيهةا اتن يةذ التتامةاتةهمهلةة إسةةةةاقيةة معيولةة ي

المتعايد الذت منفها قلةت العيد اف   با يلةتطيالمهلة االسةاقية 

اسةةةةتعمةال  ت تا من الفيو  التي رتعتهةا اات ةاييةة قي تةالةة  

 .[21] االخالل االعيد

قةدذا انيءةةةةةف المهلةة دفو او ييوم المتعةايةد اتن يةذ التتامةاتةه  

خةال ةة جوهريةة تجيت للمتعةايةد تفولةف المخةال ةة المرتكعةة إل  م

تت  فاو لم تكن هذه المخال ة    العيد،الذت ارتكعها إ الو قلةت 

سةةةةوف نتكلم  ن المهلةة    جوهريةة، لةذامن ااسةةةةاس مخةاليةة  

 المهلة.ثم  ن اثار هذه  افا، ااالساقية فيوا ده

 ال رع اافل: المهلة االساقية

منح   المفكم  اف  اليةةاسةةةةي  قينةةا  ل   ات ةةاييةةة    تةةدتظرت 

يتملةةةةك    التتامةاتةه،  نةدمةاالمتعةايةدين مهلةة يءةةةةائيةة لتن يةذ  

اةأتةد الجتالات الميررة قي تةالةة مخةال ةة العيةد   اآلخرالمتعةايةد  

[22]. 

فهذا الفظر موجه اسةةةةاسةةةةا إل  الياسةةةةي اف المفكم فلي  

المتعةةايةةدين   إل   للمتعةةايةةدين   ،[23]موجهةةا  ف ل  ذلةةك يجوز 

اخذا    المهلة،نح هذه اات ا  اعيدهما صةراتة اف سةمنا  ل  م

فهو إ طةال لرقي  يد   ،االمعةد  العةام الذت فسةةةةعتةه اات ةاييةة

 .[24]العيب ترية اات ا   ل  ما يخالف نصوصها 

ف سةةةةمنةا  ل  منح هةذه  لم يت ا المتعةايةداو صةةةةراتةة    فاذا

 طةف لكة  منهمةا الفا قي منح المتعةايةد   قةأو اات ةاييةة  ،المهلةة

فرتعف  ل  انيءةةةائها   ،تاماتهمهلة إسةةةاقية لتن يذ الت اآلخر

سةةوال  ،قيلةةتطيب المتعايد ،دفو تن يذ جواز ا الو قلةةت العيد

مهلةة   اآلخركةاو هو العةائب اف الميةةةةترت او يمنح المتعةايةد  

قدذا انيءةةةةف هذه المهلة دفو او يتم   ،إسةةةةاقية لتن يذ التتامه

تت  لو كانف    ،التن يذ  ل  نفو مواقا للعيد جاز إ الو ال لت

فكةانةف ات ةاييةة اهةات يةد    ،المخةال ةة منةذ اةدايتهةا غير جوهريةة

قأجازت   ،تءةمن ذات الفكم لكنها فز ته اين نصةوب  ديدة

منح مهلة إسةاقية للمتعايد الذت يتخلف  ن تن يذ  ت التتام من 

فلم تيةةةةترل قي هةذه المةدة سةةةةو  او تكوو   ،[25]لتتامةاتةه  ا

فرتعةف   ،معيولةة  ت غير مرهيةة للمتعةايةد قي الظرفف اليةائمةة

 ل   دم التن يذ خاللها او تصةةةعح المخال ة المرتكعة جوهرية 

 . [26]قلت العيد  المتءررتجيت للطرف 

 اهةذا الفكم –فمن يعلهةا ات ةاييةة اهات   –فيد اخذت ات ةاييةة قينةا  

الةذت    ،nachfirst  نيال  ن النظةام االمةاني المعرفف اةاسةةةةم
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التتامةةاتةةه يجةة   ل    المتعةةايةةد  ن تن يةةذ  إذا تةةأخر  اموجعةةه 

لتن يةذ فيخطره اةأنةه لن  لاو يمنفةه مهلةة معيولةة    اآلخرالمتعةايةد  

قدذا لم يتم التن يذ خاللها  ،ييعة  التن يةذ اعد انيءةةةةال هذه المهلة

فيد   ،[27]خطار   و ي لت العيد  جاز للمتعايد الذت فجه هذا اال

اذ  جازت للدائن قي   ،تءةةمن يوا د واليوندرفاو تكما مماثال

تالة  دم التن يذ  و يمنح المدين مهلة إسةةاقية للتن يذ اواسةةطة 

قةدذا تلي  الةدائن إخطةارا من المةدين اةأنةه لن   ،إخطةار يوجةه اليةه

قيجوز   ،اف اذا انتهةف المهلةة دفو تن يةذ  ،ين ةذ خالل هةذه المهلةة

له او يلجأ إل   ت فسةةةةيلة من الوسةةةةائ  الميررة له لمواجهة 

 .[28]فمنها قلت العيد  ،االخالل

فلم يخة  اليةانوو العرايي من  نظمةة تعةد ممةاثلةة لنظةام المهلةة  

اا او اليانوو العرايي لم ينص كما هو الفال قي   ،ااسةةةةاقي

المتةأخر   ات ةاييةة قينةا  ل  امكةانيةة منح اتةد المتعةايةدين للمتعةايةد

ق ي هةذا المجةال    ،قي تن يةذ التتامةه مهلةة ألجة  تن يةذ االتتام

المةادة و   الملتمةة    يةأتيو  ل  مةا    177تنص  :و قي العيود 

امةا فجة   ليةه قي العيةد   المتعةايةدينتةد   للجةانعين اذا لم يوف  

اعد اا ذار او يطل  ال لةت مب التعويض   اآلخر للمتعايدجاز 

يجوز للمفكمة او تنظر المدين  او كاو له ميتءةةةة    ل  انه

كما يجوز لها او ترقض لل  ال لةةةةت اذا كاو مالم ،إل  اج  

 يوف اه المدين يليال االنلعة إل  االتتام اجملتهو.

إو جة  مةا اشةةةةترلةه الميةةةةرع العرايي هو او ييوم المتعةايةد  

المتةأخر قي تن يةذ التتامةه ألجة  ا المةه    اآلخر ةذار الطرف داة 

قي الراغة     المتعةايةداسةةةةتلتم  ل     فيةد  التن يةذافلول ميعةاد  

 ذار يع   و يطل  ال لةت من المفكمة ال لةت او ييوم افا ااال

 و مجرد تةأخر المةدين   ،فهةذا ااجرال لةه ا تعةار يةانوني م ةاده،

ف و تلول اجة    ،قي تن يةذ االتتام ا يك ي ا تعةاره ميصةةةةرا

او يعني او  الوقال يعني او المدين اسف  ملتفا اادال دفو 

فاا تعةار   ،[29]تءةةةةرر المةدين من جرال التةأخير قي التن يةذ

تيصةةيره فد وته    ل فم اده او تنعيه المدين   ، خاليي ،الثاني

إل  فجوب تن يةذ التتامةه اجرال تيتءةةةةيةه الييم األخالييةة يعة   

فكةذلةك قةدو الميةةةةرع   ،[30]م ةاجةأة المةدين اةالتن يةذ الجعرت  

لطةة منح المةدين المتةأخر قي العرايي يةد ا ط  للمفكمةة سةةةة 

تن يةذ التتامةه مهلةة تفةددهةا المفكمةة للمةدين من اجة  الوقةال 

يتءح من النص ا اله او اليانوو العرايي يد تصر   ،االتتامه

ملةةةةةألةة إ طةال مهلةة معينةة ألجة  الييةام اتن يةذ االتتام ايةد 

قالياسةةةةي فلعيا لللةةةةلطة التيديرية له قي هذا   ،المفكمة قيا

  ظرفف المتعةايةد المتةأخر قي تن يةذ االتتام فلةةةة االمجةال ف

 فل  الظرفف.ايعطي هذه المهلة فيفدد ميدارها 

 ثار المهلة االساقيةآال رع الثاني: 

قةأو المتعةايةد   التتامةاتةه،المتعةايةدين  ن تن يةذ     تةدإذا تخلف  

يلةةةتطيب اللجول إل  الوسةةةائ  التي فسةةةعتها اات ايية  اآلخر

لكنةه إذا رغة  قي   العيةد،فمنهةا إ الو قلةةةةت    ،لمواجهةة ذلةك

قرصةةةةةة تن يةذ   اآلخرالف ةاظ  ل  العيةد فإ طةال المتعةايةد  

قةأنةه يمنفةه مهلةة إسةةةةاقيةة لييوم اةذلةك فقيةا لليوا ةد    التتامةاتةه،

 اللااا ذكرها.

  ثراو:لمهلة االساقية إو  هم اآلثار التي ترت   ل  منح ا

المهلةةة    -األفل:   يةةام امنح  الةةذت  المتعةةايةةد  يجةة   ل   فهو 

االسةاقية إل  المتعايد الثاني او ا ييوم ااسةتعمال  ت تا من 

الفيو  التي يررتهةا لةه اات ةاييةة خالل سةةةةريةاو المةدة  المهلةة 

 .اآلخراالساقية( التي منفها إل  المتعايد 

عد انتهال المهلة االساقية دفو او  فهو تا المتعايد ا -الثاني: 

 ال لت.ييوم المتعايد اتن يذ التتامه قي إ الو 

قعةالنلةةةةعةة إل  األثر األفل فهو التتام المتعةايةد الةذت يةام امنح  

المهلةة االسةةةةاقيةة اعةدم اسةةةةتعمةال  ت تا من الفيو  التي 

قي تةالةة مخةال ةة العيةد من يعة  المتعةايةد   ،يررتهةا لةه اات ةاييةة

قال يجوز خالل هذه المدة لل  التن يذ العيني  اف تلةليم  اآلخر

ف ل  األخص  ،اءةةا ة اديلة  ف إصةةالا العي  قي المطااية

ا يجوز له إ الو قلةةت العيد تت  لو كانف المخال ة المرتكعة 

إو هةذا الفظر  ل  المتعةايةد الةذت يةام    ،جوهريةة منةذ اةدايتهةا

او يتم منح المتعةايةد   زوا يجامنح المهلةة يعةد  مراً لعيعيةا ألنةه  

مهلة ثم يلةةةتعم  اعد ذلك تيه قي قلةةةت العيد ا  يج    اآلخر

فه  سةةةوف ين ذ    ، ليه  و ينتظر إل  ما سةةةتؤفل اليه اامور

 .[31]التتامه ام ا  اآلخرالمتعايد 

فكةذلةك قةأو المتعةايةد الةذت تم منفةه المهلةة االسةةةةاقيةة يجة  او  

اجة  تن يةذ العيةد يكوو مطمئنةا او مةا سةةةةين يةه من ن يةات من  

سوف لن يذه  دفو جدف  قي تالة ييام المتعايد األفل ا لت 

 العيد.
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فالمتعةايةد الةذت مناح المهلةة االسةةةةاقيةة يفت   خالل هةذه المةدة 

افيةه قي للة  تعويءةةةةات  ن التةأخر قي التن يةذ قيلةةةةتطيب  

المطالعة اهذه التعويءةات قي  ت فيف ييةال خالل سرياو هذه 

نةةذهةة  مب  المةةدة، المطةةالعةةة اهةةذه    فنفن  تةةأجيةة   الر ت قي 

 او المطالعة اها خالل هذه ال ترة سةةوف يؤدت  ،التعويءةةات

فكةذلةك يةد تؤدت المطةالعةة    ،تيةةةةن  العاليةة اين الطرقين  ال 

االتعويءةةةات خالل هذه المدة إل  تصةةةرف الطرف المخالف  

خالل هذه المدة من خالل المعادرة إل  تن يذ التتامه اف تيا له 

 ر قي ميدار التعويض المفكوم اه.يد يؤث ، نه

 

 النتائج والتوصيات

او الهدف من دراسةةةة موسةةةوع ال لةةةت قي ات ايية قينا التي 

جةالت لتنظيم  يةد ايب العءةةةةةائب الةدفلي هو التوصةةةةة  إل   

 .مجمو ة من النتائ  فالتوصيات

  

 النتائج   -اوال: 

اهم  هةداف ات ةاييةة قينةا    تةدتوصةةةةلنةا من خالل العفةث إل  او 

هو للفةد من تةاات ال لةةةةت التي تطر   ل   يةد العيب الةدفلي  

 الدفلية.للعءائب لما قيها من إسرار جليمة  ل  التجارة 

 العيد فهوفسةةعف اات ايية معيار يفا من خالله لل  قلةةت  

 .الجوهرية(معيار  المخال ة 

ي ا  توصةلنا إل  او اات ايية يد يامف اوسةب ثالثة شةرفل لك

عتعر المخال ة جوهرية فهي اذلك تدت من إمكانية ت لةةةةير  ت

 جوهرية.اعض المخال ات العليطة فا تعارها 

يامف اات ايية اوسةةب معيار للويوف اوجه الفاات التي يثار  

  ايةأنها اليةك قي ت لةير جوهرية المخال ة من  دمه فهي تالة

فاموجعهةا   طةف للطرف    المكتلةةةةعةة( المخةال ةة الجوهريةة  

 فمن ثميوم هو اتن يذ التتاماته يالميصةةر مهلة من التمن لكي 

 الفد من تاات قلت العيد.

لم يتطر  الميةرع العرايي إل  تجم فجلةامة الءةرر المعرر 

ا  او ج  ما  الموسةةةةوع،ترا ذلك لياسةةةةي    فإنمالل لةةةةت  

 اال ع .و فيوع الءرر استلتمه اليانوو العرايي ه

رغم انةه يةد   االسةةةةاقيةة،خلو اليةانوو العرايي من نظةام المهلةة 

  ط  المفكمةة سةةةةلطةة منح مهلةة معينةة للمةدين من  ج  تن يةذ  

 .الميلرة(  نظرةالتتامه 

 

 التوصيات -ثانيا:  

نوصةي الميةرع العرايي ال  األخذ امعيار المخال ة الجوهرية  

فإيراره قي يانوو التجارة العرايي فذلك للفد من تاات قلت  

 العيد.

نوصةةةةي الميةةةةرع العرايي اءةةةةرفرة األخةذ انظةام المهلةة 

الذت  يرته اات ةاييةة دفو الرجوع إل  اليةاسةةةةي   االسةةةةاقيةة،

 قيا. فااكت ال اتوجيه االنذار من يع  الدائن 

نوصةةةي اءةةةرفرة النص  ل   دم المطالعة االتعويض الذت  

يلةةةتفا نتيجة منح المدين المهلة االسةةةاقية لفين انتهال تلك 

يؤدت ال  تعكر    المةدةألو المطةالعةة اةالتعويض قي هةذه    ،المةدة

 ص و العالية اين الطرقين.

 

 الهوامش

ات ايية قينا المخال ة الجوهرية شةةةرلا اسةةةاسةةةيا    فجعل    ][1

( 2\46لفا الميةةترت قي لل  تلةةليم اءةةا ة اديلة  م

اند   1قيرة  49  المادتينفلفا الميةترت قي قلةت العيد 

اند  ( فلفا الميةةةترت قي قلةةةت العيد  1قيرة 64  فم 

( فقي 2\51   المةادةالجتئي     ةدم التن يةذارمتةه قي تةالةة  

(   فقي ال لةةت  1\72  المادةللعيد تالة ال لةةت المعتلةةر 

  .(73  مقي  يود العيب  ل  دقعات 

  ،قلةةةت  يد العيب الدفلي  ،الملةةةتيةةةار خالد مفمد اتمد    ]2[

 .29 ب ، 2000،الياهرة  ،الرفتة دكتوراه

ايةةةةأو العيب  1964ات ايي اهات   ،مفلةةةةن شةةةة يا  .د   [3]

 ،1973  اليةاهرة،  المةاديةة،الةدفلي للعءةةةةةائب للمنيوات  

 .358 الثاني، باليلم 

االتتام اةالمطةاايةة قي  يةد    ،جمةال مفمود  عةد العتيت د.    [4]

 ،كلية الفيو  ،الرفتة دكتوراه  ،العيب الدفلي للعءةةةةائب

 .فما اعدها 373 ب ،1996 ،جامعة الياهرة

 .358ب  ،مصدر سااا ،مفلن ش يا .د  [5] 
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االتتام االتلةليم قي اليانوو الموتد للعيب  ،رسةا  عيد  .د  [6] 

 .526 ب ،1979 ،ايرفت للعءائب،الدفلي 

من الجةدير اةالةذكر او المعةادئ النموذجيةة للعيود التجةاريةة [7] 

و تتعن  ذات ااتجةاه الةذت تعنتةه ات ةاييةة   الةدفليةة واليونيةدرفا

- 3-7قينةا قي تفةديةد م هوم المخةال ةة الجوهريةة اذ تنص م 

(  ل    يرا   اوجةه خةاب  نةد تفةديةد مةا اذا كةاو  ةدم  2

 –تن يةذ االتتام يرتيي ال  اخالل جوهرت مةا اذا كةاو :    

او يفرم  دم التن يذ اصةةةورة جوهرية الطرف الدائن مما 

لم  اآلخرنتظاره من العيد اا اذا كاو الطرف  كاو يفا له ا

 .يتويب اف كاو من غير المعيول او يتويب هذه النتيجة(

او معةادئ و اليونةدرفاو تتعن  ااتجةاه ذاتةه اذ تنص    ريةذك  [8] 

انةه و يعني  ةدم التن يةذ اخ ةا   ت من    (  ل1-1-7م  

العيةةد  الواردة قي  التتامةةاتةةه  تن يةةذ  ت من  قي  االراف 

فييةةةم  ذلك التن يذ المعي  اف التن يذ المتأخر و قالنص لم 

ي ر  اين  ةدم التن يةذ اعةذر ف ةدم التن يةذ ايير  ةذر قي 

  التن يذ.معرب تفديده لم هوم  دم 

الجوهرت للعيد فاثرها و   المخال ة،اسةةةي  ااير جاسةةةم    .  [9]

دراسةةةةة قي  يد العيب الدفلي للعءةةةةائب و مجلة المفيا 

المجلد    ،جامعة ااا  ،الفلي للعلوم اليانونية فاللةةةياسةةةية 

 .171ب ،2010 ،2

 .376 ب ،مصدر سااا ،جمال مفمود  عد العتيت د.  [10]

من معادئ  يود التجارة   7-3-1اشةةةارت المادة   فكذلك  [11]

من معةادئ يةانوو   103:  8الةدفليةة  اليونةديرفا( فالمةادة  

. للمتيةد راجب د. فليةد خةالةد 1998العيةد اافراي لعةام  

 .42 ب ،مصدر سااا  طية،

تة  ميةةةةكلةة التةداخة  اين تا   ،فليةد خةالةد  طيةة  د.  [12]

قي  الميةةةترت قي قلةةةت  يد العيب الدفلي فتا العائب

  ،منيةورات الفلعي الفيويية  ،اصةالا الخل  قي التن يذ

 .42 . ب2015 ،الطععة اافل 

 .172ب  ،مصدر سااا ،ااير جاسم اسي   [13]

 يود العيب الدفلي للعءةائب من خالل  ، ادل مفمد خير  [14]

قينةةا النهءةةةةةة   ،1994  ،الطععةةة اافل   ،ات ةةاييةةة  دار 

 .59ب  ،العراية

 ،الطععة اافل  ،مصةادر االتتام ، عد المجيد الفكيم د. [15] 

 .     424ب  ، 1974،ايداد 

 ،1ج  ،النظريةة العةامةة لاللتتام  ،د. تلةةةةن  لي الةذنوو  [16] 

 .204 ب ،1970 ،ايداد ،مصادر االتتام

  .210 ب ،مصدر سااا ،اسي  ااير جاسم    [17]

جتال  دم التن يذ   ،د. سيف الدين مفمد مفمود العلعافت [18]

الملتمةة للجةانعين كليةة   ،دكتوراه   لرفتةة  ،قي العيود 

  .240ب ،1984 ،جامعة الياهرة ،الفيو 

 ،1ل ،قلةةت العيد   ،د. مصةةط    عد اللةةيد الجارتي   [19]

 .96ب ،1988 ،الياهرة ،دار النهءة العراية

الةمةلةتمةةة    تةنةص  [20] الةعةيةود  قةي  و  الةمةةذكةورة  ةلة   الةمةةادة 

ين امةا فجة   ليةه قي  المتعةايةدللجةانعين اذا لم يوف اتةد  

اعد اا ذار او يطل  ال لةةةةت مب  اآلخرالعيد جاز للعايد  

التعويض او كاو له ميتءةة   ل  انه يجوز للمفكمة او  

كمةا يجوز لهةا او ترقض للة    ،تنظر المةدين ال  اجة 

م يوف اةه المةدين يليال اةالنلةةةةعةة ال   ال لةةةةت اذا كةاو مةا ل

 و.لاللتتام قي جملته

 .( من ات ايية قينا63( ف 47انظر المادتين    [21]

من اات ةاييةة قيمةا يتعلا اةالتتامةات العةائب   45/3المةادة    [22]

 الميترت.قيما يتعلا االتتامات   61/2 فالمادة

ات ايية اامم المتفدة ايأو العيب الدفلي   ،د. مفلن ش يا [23]

ريم   ،169ب،1988 ،دار النهءةةة العراية ،للعءةةائب

238. 

المةادة    [24] ويجوز   مةا يةأتي:( من اات ةاييةة  ل   6تنص 

  ، كما يجوز لهما ،للطرقين اسةةةتععاد تطعيا هذه اات ايية

(  12قيمةا  ةدا ااتكةام المنصةةةةوب  ليهةا قي المةادة  

 صها اف تعدي  اثاره و.مخال ة نص من نصو

 ،مصةدر سةااا  ،الملةتيةار خالد مفمد اتمد  عد الفميد  [25]

 .131ب 

ايةةةأو العيب  1964د. مفلةةةن شةةة ياو ات اييات اهات   [26]

 .195ريم  ،362 ب ،مصدر سااا ،الدفلي للعءائبو

[27] Albert H- kritzer "Guide to practical 

applications of the United Nations 

Convention on contracts for the 
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international sale of goods "Kluwer law 

and taxation publishers -1989-p23. 

 اليوندرفا.من معادئ  5-1-7انظر المادة   [28]

 ،ينظر د.  عةةد المجيةةد الفكيم  ،للمتيةةد تول اا ةةذار  [29] 

 46ب ،مصدر سااا  ،اليانوو المدني ف اتكام االتتام

 فما اعدها.  

 .47ف 46 ب ،المصدر اللااا ،د.  عد المجيد الفكيم  [30]

 ،مصةدر سةااا  ،الملةتيةار خالد اتمد مفمد  عد الفميد  [31]

 .139 ب

 

 المصادر

 -الكتب باللغة العربية: -اوال:

 ،1ج  لاللتتام،النظريةة العةامةة    الةذنوو،د. تلةةةةن  لي    [1]

 .   1970 ،ايداد االتتام،مصادر 

االتتام االتلةةليم قي اليانوو الموتد للعيب   عيد،د. رسةةا   [2]

 .1979 ايرفت، للعءائب،الدفلي 

اافل ، الطععة   االتتام،مصةةةادر  الفكيم،د.  عد المجيد   [3]

 .1974 ،ايداد

 يود العيب الدفلي للعءةةةائب من خالل  خير، ادل مفمد   [4]

 دار النهءة العراية. ،1994 اافل ،الطععة  قينا،ات ايية 

ات ايية اامم المتفدة ايةأو العيب الدفلي    شة يا،د. مفلةن   [5]

                                                                   .1988 العراية،دار النهءة  للعءائب،

ايةأو العيب الدفلي   1964ات ايي اهات   ،د.  مفلةن شة يا  [6]

 .اليلم الثاني ،1973 الياهرة، المادية،للعءائب للمنيوات  

دار   ،1ل العيد،قلةةت    الجارتي،د. مصةةط    عد اللةةيد    [7]

 .1988 الياهرة، العراية،النهءة 

ت  ميكلة التداخ  اين تا الميترت    طية،د. فليد خالد   [8]

قي قلةةةت  يد العيب الدفلي فتا العائب قي اصةةةالا الخل   

 اافل ،الطععةة    الفيوييةة،منيةةةةورات الفلعي    التن يةذ،قي  

2015. 

  

 

 

 

 -البحوث واالطاريح:  -ثانيا:

و  ف ثرهاللعيد   ةالمخال ة الجوهري جاسةةم، . اسةةي  ااير    [1]

دراسة قي  يد العيب الدفلي للعءائب و مجلة المفيا الفلي  

 .2010 ،2المجلد    ،جامعة ااا  فاللياسية،للعلوم اليانونية 

االتتام اةالمطةاايةة قي  يةد    العتيت،د. جمةال مفمود  عةد    [2]

 الفيو ،  دكتوراه، كليةةالرفتةة   للعءةةةةائب،العيب الةدفلي 

 .1996 الياهرة،جامعة 

  ،قلةةةت  يد العيب الدفلي  اتمد،الملةةةتيةةةار خالد مفمد     [3]

 .2000،الياهرة  ،الرفتة دكتوراه

 دم التن يذ   العلعافت، جتالد. سةةيف الدين مفمد مفمود     [4]

الملتمةةة   العيود  كليةةة   دكتوراه،   لرفتةةة  للجةةانعين،قي 

 .1984الياهرة، جامعة  الفيو ،
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