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 : املقدمة

 مع بعضهم البعض فنشأة  نشأة الدولة بعد أن تنازل األطراف عن جزء من حقوقهم فنشأ القانون وبنيت  
ا

املجتمعات وأصبح األفراد أكثر تعامًل

عاملة مفروضة بحكم  لدينا التزامات وحقوق، فكل معاملة إرادية كانت )كالعقد و اإلرادة املنفردة ( أو غير إرادية )كالفعل الضار أو النافع ( أو كانت امل

يقابلها التزام في ذمة آخر بصورة يعبر عنها بالعملة الواحدة ذات الوجهين، فااللتزام والحق القانون ، ينشأ عنها حق وعند نشوء الحق واستكماله لشروطه  

ية بين طرفين وجهان لعملة واحدة، فمتى ما نشأ الحق عن مصدر من مصادر االلتزام، بصورة يتعاضد بها كل من الحق وااللتزام تتكون بذلك رابطة املديون

ا لجميع شرائطه أحدهما دائن واآلخر مدين، وهذا م ا مستوفيا العقود، فمتى ما نشأ العقد صحيحا الشخص ي والتي منها  ا يحدث في كل مصادر االلتزام 

سواء أكانت   يصبح واجب التنفيذ واإلخًلل بهذا التنفيذ إن أدى إلى ضرر وكان هنالك عًلقة بين اإلخًلل والضرر الناش ئ تقوم مسؤولية املخل بالتنفيذ

 .التنفيذ، التنفيذ املعيب، التأخر في التنفيذ(، وقيام هذه املسؤولية توجب على املخل تعويض املتضرر عن الضرر الذي لحق بهصورة اإلخًلل )عدم 

مع انتشار إال أن األطراف يمكن أن يتفقوا على تعديل أحكام املسؤولية وفق شروط يدرجونها في العقد سواء بالتشديد أو التخفيف أو اإلعفاء منها و 

ية العاملية  مًلت التجارية عبر الحدود الدولية وأصبحت العقود التجارية ذات طابع دولي تختلف عن العقود الداخلية بأنها متعلقة باملصالح االقتصادالتعا
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 :امللخص

ا"، حاولنا تحديد  أ عقد البيع    -في هذا البحث املعنون "بتحديد املسؤولية وأثرها على التوازنات العقدية في عقود التجارة الدولية نموذجا

ولي أثر اشتراط تحديد املسؤولية في عقود التجارة الدولية بإسقاط األحكام على عقد البيع لكونه أهم العقود التي سعى املشرع الداخلي والد

 ملعالجة أحكامها على مر العصور. 

لقاعدة   ا  تطبيقا صريح  بنص  إال  يبطل  وال  العام  األصل  حيث  من  جائز  شرط  هو  املسؤولية  تحديد  بأن شرط  توصلنا  البحث  وبعد 

ا فإنه يؤثر على املسؤولية املدني ة بحسب موضوعه "االستثناء يقدر بقدره وال يمكن القياس عليه"، وفي الحالة التي ينشأ فيها الشرط صحيحا

العقدية ضمن   املسؤولية  بينما وجدنا حاجة إلدخال شرط تحديد  الشرط لإلعفاء.  إن كان شرط تشديد ويعفي منها في حال كان  فيشددها 

ا النتشار التجارة الدولية وتوسعها وبصورة تبين حاالت منع اشتراط مثل هذا الشرط ملراعاة االخًلل الذي قد ي سببه  التشريعات الدولية نظرا

 وجوده في بعض عقود التجارة الدولية. 

   .االعفاء ؛تحديد مسؤولية ؛مسؤولية عقدية الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/LCJS/Home.aspx
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كام املسؤولية كان ال  وألن العقد الدولي يشبه العقد الداخلي بأنه قائم على مبدأ الحرية التعاقدية والتي تمكن األطراف من اشترط شروط التعديل من أح

  .هذه املسألة ومدى جواز اشتراط مثل هذه الشروط في عقود التجارة الدولية ومن ثم بيان أثر هذا الشرط الوارد في العقد على املسؤولية  بد من البحث في

 : دراسةالأهمية 

ومن هذه الشروط شروط تعديل املسؤولية املدنية واألثر القانوني التجاري الدولي  تسليط الضوء على بعض الشروط التي يضعها األطراف في العقد  

 .املوضوعكل منهم، في الوقت الذي نرى فيه قلة للمراجع واألبحاث التي تتناول مثل هذا  التزاماتلها على 

 :دراسةالمشكلة 

ا للقواعد العامة في ظل غياب التنظيم شروط تعديل أحكام املسؤولية الواردة في العقد التجاري الدولي صحيحة    اعتبارمدى  اإلشكالية في    تجلت وفقا

نها مًلئمة  ، ففي ظل الحرية التعاقدية التي مكنت األطراف من االتفاق على الشروط التي يرو ي الخاص بهذه الشروط في القانون التجاري الدوليانونالق

خصيصها في ومنها اتفاقهم على تحديد املسؤولية املدنية العقدية، وعليه سنبحث في مدى إمكانية اشتراط مثل هذا الشرط في عقود التجارة الدولية وت

 عقد البيع الدولي. 

 : دراسةأهداف ال

 بيان فكرة تحديد املسؤولية املدنية العقدية.  .1

 على العقد التجاري الدولي. بيان أثر تحديد املسؤولية العقدية  .2

 بيان الحد الذي يتأثر في التعويض في حال صحة اشتراط شرط تحديد املسؤولية.  .3

 مدى تأثر عقد البيع بشرط تحديد املسؤولية العقدية.  .4

 :العديد من التساؤالت كان من أهمها دراسةال توقد أثار 

 ما هي شروط تعديل املسؤولية؟  .1

كيف يتم إيراد هذه الشروط في العقد ومدى توافقها مع فكرة عدم جواز التعسف في استعمال الحق الذي يقض ي بحرية املتعاقدين في إبرام   .2

 العقد ووضع الشروط التي يريدوها؟ 

 لتجاري الدولي؟أثر صحة الشرط على املسؤولية في العقد ا  .3

  التعويض بوجود الشرط في العقد الدولي؟ تأثيرمدى  .4

ا لل  دراسةمعالجة ال  وقد تمت منهج الوصفي التحليلي وذلك من خًلل وصف األمور والظواهر والنصوص ثم التعليق عليها واستخراج األحكام منها وفقا

ا للخطة التالية  :وذلك وفقا

  :خطة الدراسة

  ماهية تحديد املسؤولية العقدية في عقود التجارة الدولية املبحث األول: 

 : مفهوم تحديد املسؤولية العقدية في التجارة الدولية املطلب األول:

 .الحد من املسؤولية العقدية في عقد التجارة الدولية أو التشديد فيها املطلب الثاني:

 :  البيع الدولي للبضائع بتوفر شرط تحديد املسؤوليةاملبحث الثاني: االخالل بالتوازن العقدي في عقد 

 .املطلب األول: مصير التزامات كل من البائع واملشتري في بتوفر شرط تحديد املسؤولية

 .املطلب الثاني: مصير التعويض عن الخطأ العقدي في ظل اشتراط تحديد املسؤولية العقدية في عقد البيع الدولي

 ماهية تحديد املسؤولية العقدية في عقود التجارة الدولية األول: املبحث

رة تتفق مع  طاملا أن العقد هو التقاٌء إلرادتين، فإن ألصحاب هاتين اإلرادتين الحق في ترتيب األثر الخاص بالعقد واالتفاق على أي جزئية فيه بصو 

تعلقة بتحديد مسؤولية املدين العقدي إما بالتشديد منها أو اإلعفاء منها أو بالتخفيف تطلعاتهم ومن األمور التي يمكن لألطراف االتفاق عليها هي املسألة امل

ثم سنظهر آلية الحد من املسؤولية والتشديد منها في عقود التجارة الدولية أو التشديد   أول(منها لذا في البداية سنبين مفهوم تحديد املسؤولية )مطلب  

 . فيها )مطلب ثاني(
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 توثيق املقدمة: : مفهوم تحديد املسؤولية العقدية في التجارة الدولية املطلب األول 

ر عن إبرام التعاقد ِّ
وألجل هذه الحرية في التعاقد التي أساسها أن االتفاق شريعة وقانون للمتفقين ،  إرادة حرة تتجه نحو أخرى وتتوافق معها هكذا ُعب 

 إلزامية، فهو ملزم ألطرافه وعليهم 
ا
ا يحوز قوة ، ولألطراف االتفاق ضمن تعاقداتهم على األسس 1بدأ حسن النية مل تنفيذه وفق ما تم االتفاق عليه استنادا

ففي هذا املطلب ستناول تعريف االتفاق على تحديد املسؤولية )فرع   ،التعاقدية التي يرونها فيمكن أن يتفقوا فيما بينهم على اشتراط تعديل املسؤولية

 . صطلح عن غيره من املصطلحات )فرع ثاني(أول(، تمييز هذا امل

 التعريف بتحديد املسؤولية  الفرع األول:

الحرية  أم  2يتعاقد الشخص فيتحدث من منبر  للمتعاقدينر،  بإرادة ال يقيدها قيد وال يعلو عليها  العقود فلكل من  ،  فالعقد شريعة  هكذا أصل 

وبالتالي تحديد قيام مسؤوليته العقدية فقد يشترط الشخص التخفيف من مسؤوليته املدنية  أطرافه مطلق الحرية في تحديد نطاق التزاماته التعاقدية

ا في التعامل باملجتمعات املختلفة هو عقد البيع الدولي للبضائع إذ أنه أو    العقدية أو التشديد على الطرف اآلخر االعفاء منها ولعل من أبرز العقود رواجا

تًلٍق   إلى  يحتاج  العادي  االعفاء من كالعقد  األطراف على  أحد  اتفاق  احتمالية  يعني  املعقود عليه مما  في  أثر  إحداث  وتوافقهما على  والقبول  لإليجاب 

 .املسؤولية أو التخفيف منها أو التوافق على تشديدها

أن ال يضمن  وبالبناء على ما سبق، فإن االتفاق على تعديل املسؤولية يعني اإلعفاء من املسؤولية أو تخفيفها أو التشديد منها، فاإلعفاء يقصد به )

ناء بعض األخطاء من  املدين ما ينشأ من سوء للتنفيذ أو أي إخًلل إال إذا كان سببه الغش أو الخطأ الجسيم( أما التخفيف من املسؤولية فهو يعني )استث 

د في املسؤولية )أن  الضمان أو بتحديد الحد األعلى للمسؤولية أو تغير درجة العناية من االلتزام بتحقيق نتيجة إلى االلتزام ببذل عناية(، وقد يتم التشدي

 بالضمان حتى في الحاالت التي يرجع فيها عدم التنفيذ إلى سبب أجنبي ليس له يد
ا

فيه أو في الحالة التي يتفق فيها األطراف على رفع   يصبح املدين مسؤوال

 4 .(3العناية الًلزمة عند تنفيذ االلتزام من االلتزام ببذل عناية إلى االلتزام ببذل نتيجة 

الدائن واملدين  بعد معالجة ما سبق، نتوصل إلى أن شرط اإلعفاء أو التخفيف من املسؤولية أو التشديد منها يجب أن يرد ضمن االتفاق الخاص بين  

ا إال في حالتي الغش والخطأ الجسيم أو أن يتم ا  لتخفيف عنه من وهذا الشرط يفيد إما أن يتم التشديد على املدين من حيث رفع مسؤوليته أو إعفاءه كليا

 . حدة هذه املسؤولية

لسد النقص وتعطي وتمنع اشتراط االعفاء  لتجارة الدولية  ونرى إمكانية إيجاد بنية تشريعية تغطي فكرة اشتراط تعديل املسؤولية العقدية في عقود ا 

 من املسؤولية أو التشديد فيها في حالة كان أطراف العقد غير متساوي القوى من حيث املراكز القانونية حماية للطرف الضعيف في العقد. 

رئ فيما يلي بيان للمصطلحات والتعابير التي من الغموض وتختلط على القا  ال أن هذه املصطلحات قد تختلط مع غيرها من املصطلحات فتثيرإ 

 . املمكن أن تختلط بها تعابير تحديد املسؤولية

 : قانونية مصطلحات الفرع الثاني: تمييز مفردات تحديد املسؤولية عما يتصل بها من 

ا   قانونا اإلشكال  يثير  قد  مما  االختًلط  القانونية ألن هذا  والتعابير  املصطلحات  نظامين  اختًلط  أن  الشخص  فيرى  املفاهيم  في  الخلط  إلى  يؤدي 

ا واحد لذا وجب هنا بيان املفاهيم التي من املمكن أن تختلط مع فكرة تحديد   أو ُيرى أن ملصطلحين ذات الحكم القانوني وهما مختلفين  قانونيين هما نظاما

 :املسؤولية وهي على ما يلي

: تحديد املسؤولية والتعويض االتفاقي
ً

 : أوال

االتفاقي فالتعويض االتفاقي )الشرط الجزائي(: مقدار معين من املال يتفق عليه املتعاقدان بحيث يؤديه من أخل بالتنفيذ إلى الدائن(، فالتعويض  

ا لهذا التعريف يقوم على فكرة التحديد املسبق ملقدار املسؤولية، بالتالي فإن التعويض االتفاقي ال يسقط جزءا من املسؤولية   بل يحدد مقدارها من وفقا

 5  .خًلل هذا التعويض وبهذا ال يتشابه مع تحديد املسؤولية العقدية

 
 22-21،ص2016االلتزام ،الطبعة الثالثة ،دار املسيرة ،عمان ، د.يوسف عبيدات ،مصادر 1
 . 19-8،الحرية العقدية مفهوم قديم وواقع متجدد ،مجلة البحوث في العقود وقانون األعمال ، بدون مجلد ، عدد خامس ،2018لًلستزادة حول الحرية التعاقدية انظر :علي الفيًللي ،  2
ا في حال عدم تحقق النتيجة أما االلتزام ببذل عناية  االلتزام بتحقيق نتيجة هو كل عمل أو امتناع أو إعطاء ش يء ما يلتزم به املدين بتحقيق نتيجة معينة وإال قامت مسؤوليته ويكون الخطأ ف 3 يه مفترضا

 .  وهي عناية الشخص العادي في ماله الخاص بحيث إذا بذل املدين هذه العناية تبرأ ذمته هو ذات التعريف السابق لكن في هذا االلتزام يلتزم املدين ببذل عناية معينة 

 16-15لًلستزادة راجع ، يوسف عبيدات ،مصادر االلتزام ،مرجع سابق ، ص 
 .11-6ة ماجستير ، جامعة اليرموك ، األردن ، إربد ، ص ، الشروط املعدلة ألحكام املسؤولية العقدية في القانون املدني األردني دراسة مقارنة ،رسال2017موس ى الدواغرة ،  4
 16-13املرجع نفسه ، ص  5
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أ  املسؤولية  اإلعفاء من  إلى  تهدف  التي  املسؤولية  تحديد  التعويض على خًلف  تحديد مقدار  هي  منه  الغاية  االتفاقي  التعويض  أن  إلى  و  ويضاف 

ا يحق للقاض ي في   ل بموجب نص املادة  التخفيف أو التشديد منها، أيضا
ا
من القانون   364التعويض االتفاقي الزيادة في مقداره حتى يغطي الضرر الواقع فعل

 6املدني .

 : ثانًيا: تحديد املسؤولية والتأمين من املسؤولية

املؤمن   به  يلتزم  املسؤولية هو عقد  التأمين  -التأمين من  الغير عليه    -شركة  اء رجوع  للمؤمن له من جر  املالية  بالذمة  التي تلحق  بضمان األضرار 

التأمين من  التشابه بينيتضح و ، 7رباملسؤولية حيث يتحمل املؤمن سداد التعويض للمضرور أو للمؤمن له إذا كان املؤمن له قد أدى التعويض للمضرو 

 .املاليةته ذم  نقصانمفهوم تحديد املسؤولية بإن املدين في حال إخًلله فهو محمي من و املسؤولية 

يتحمل بها على الرغم من هذا التشابه إال أنه هنالك تباين بين كل من نظام التأمين على املسؤولية وتحديدها، إذ أن التأمين على املسؤولية صورة  

 .تؤدي إلى أن تسقط املسؤولية في الجزء املستثنى عند التحديد فًل يؤديه أي شخصطرف آخر أداء التعويض أما تحديد املسؤولية ف

والضرر  حيث أن نظام تأمين املسؤولية هو عقد احتمالي بمعنى أن مسألة أداء املؤمن ملبلغ التأمين معتمد على ثبوت العًلقة بين فعل املؤمن له   

  . سؤولية بالجزء املستثنى هي مسألة مؤكدة بمجرد عدم التنفيذالحاصل أما في تحديد املسؤولية فإن مسألة سقوط امل

ية فمن غير  ويضاف أن التأمين من املسؤولية يمكن أن يرد على املسؤولية املدنية العقدية أو املسؤولية املدنية عن الفعل الضار أما تحديد املسؤول

 . املمكن أن ترد إال على املسؤولية العقدية

ا: تحديد املسؤو 
ً
  :لية واالتفاق على االعفاء من االلتزامثالث

ب امللقاة على عاتقة  االلتزامات  أحد  املدين من  الدائن يعفي  أن  االلتزام يعني  للبس، فاإلعفاء من  إثارة  األكثر  الحالة من هي  التالي يصبح  لعل هذه 

 8  .تتشابه مع تحديد املسؤولية بأن كل منهما يؤدي إلى إعفاء املدين من املسؤولية وبهذا يحدث اللبس عند القارئ  ، حيثااللتزام غير موجود

عفاء من االلتزام وعلى الرغم من هذا التشابه بين تحديد املسؤولية واإلعفاء من االلتزام لكن االختًلف بينهما ال يصعب على املتمعن فيهنَّ رؤيته إذ اإل  

عن عدم تنفيذه، أما تحديد املسؤولية فعندما يتم تحديد املسؤولية فإن هذا ال يعني زوال االلتزام  إمكانية للحديثزوال االلتزام من ذمة املدين وال  يعني

ا إال أن أثر عدم التنفيذ يختفي  . من ذمة املدين به بل يبقى االلتزام موجودا

ة املدين من االلتزام أما في تحديد املسؤولية يسأل املدين عن عدم تنفيذه لكنه يثبت وجود شرط تحديد ، في اإلعفاء من االلتزام تبرأ ذمى بعبارة أخر 

 9. املسؤولية الذي يفيد بأنه أخل بتنفيذ التزاٍم في ذمته إال أن مسؤوليته املدنية قد تم تحديدها بموجب االتفاق

لتنازل عن الحق ذاته، بالتالي فهو يختلف عن اإلعفاء في أن األخير ينصب على املسؤولية ومن وجهة نظرنا، نرى أن االعفاء من االلتزام هو بمثابة ا 

، ولعل أهم االختًلفات بين تحديد املسؤولية العقدية وغيرها من املصطلحات تكمن بأنها تنصب على املسؤولية العقدية ذاتها نتيجة ذاتها ال على االلتزام

 عدم التنفيذ. 

مفهوم تحديد املسؤولية املدنية العقدية وتمييزها عن غيرها من املصطلحات التي تشعر القراء بتشابهها وتمازجها من حيث  بيان  بعد إزالة اللبس ب

ا عقد البيع الدولي.   األحكام، سنأتي على بيان مدى جواز اشتراط تحديد املسؤولية املدنية العقدية في عقود التجارة الدولية وخصوصا

 د التجارة الدولية أو التشديد فيها و د من املسؤولية العقدية في عقاملطلب الثاني: الح

ا آ  ا أعفي من مسؤوليته عن التزام ما أو خفف عنه ذلك االلتزام، وترى مدينا خر قد  تحديد يخفف من حدة التزام أو يشد من وطأة آخر، فترى مدينا

ا و 
ا
  . ية املدنية في العقودتحديد املسؤولهذا فكرة شدد عليه التزام فرفعت مسؤوليته اتفاق

التجارة الدولية    وعليه سنتناول في الفرع األول الحد من املسؤولية العقدية في عقود التجارة الدولية ، ثم الزيادة من وطأة املسؤولية املدنية في عقود

 . على كاهل املدين العقدي )فرع ثاني(

  الدولية  )بالتخفيف أو اإلعفاء( من املسؤولية  الفرع األول: الحد من املسؤولية العقدية في عقود التجارة

عند قراءة نصوص القانون بصورة عامة سواء الداخلية أو الدولية، فالداخلية تجيز ألطراف العقد اشتراط ما يريدوه من شروط ضمن وثيقتهم 

يصح   العقدية وبهذا لهم الحرية تحت نطاق العقد شريعة للمتعاقدين، هذا يعني أن شرط تحديد املسؤولية هو شرط جائز من حيث األصل العام بحيث

العقد  و  في  باإلعفاء من    ،10روده  يقض ي  اتفاق  كل   
ا

باطًل يقع  بالقول،  املسؤولية  اإلعفاء من  الحديث عن  ا عند  نهجا نهج  قد  املشرع  أن  ذلك  يؤكد  وما 

 
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة الضمان بالنص عليها  مع كامل التعديًلت واملنشور على موقع حماة الحق ، حيث نصت املادة على :  1976لعام  43من القانون املدني األردني رقم  364نص املادة  6

يجعل التقدير مساويا للضرر ويقع باطًل كل اتفاق يخالف    ويجوز للمحكمة في جميع األحوال بناء على طلب احد الطرفين أن تعدل في هذا االتفاق بما،  في العقد أو في اتفاق الحق مع مراعاة أحكام القانون 

 . .ذلك
 . 37ة الشرق األوسط ، األردن ، عمان ص ناصر الخرينج ، االتفاق على اإلعفاء من  التعويض في القانون املدني الكويتي دراسة مقارنة مع القانون املدني ، رسالة ماجستير ،جامع 7
 19موس ى الدواغرة ، مرجع سابق ، ص 8
 21املرجع نفسه ، ص  9

 . 127-126،ص 2، عدد  21، أحكام التعديل االتفاقي للمسؤولية العقدية في القانون املدني األردني ، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية جامعة مؤتة ،مجلد 2006أحمد عبد الكريم أبو شنب ،  10
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أن األصل هو   للنهج  املخالفة  البطًلن يستفاد منه بمفهوم  النص على  املشرع في  املسؤولية، فنهج  صحة شرط املسؤولية، ثم يكمل حديثه عن تحديد 

طال شرط اإلعفاء تحديد املسؤولية الوارد في العقد ألنه يعبر عن رغبة األطراف وتوجه إرادتهم لذلك، واالستثناء هو أن يأتي املشرع بنص ينص فيه على إب

 .من املسؤولية أو التحديد منها

اقية فينا للبيع الدولي في غالبية النصوص يورد عبارة بالصورة التي ومن األمثلة املؤكدة على هذا النهج، في العقود الدولية نرى املشرع الدولي في اتف

ا يفيد بمنع اشتراط تحديد املسؤولية ف ي عقد البيع اتفق األطراف عليها مما يفيد أن اإلرادة في العقود هي األساس لكل أمر ولم يرد ضمن نصوصها نصا

نص على ما يلي "يعتبر ملغى وال مفعول له كل شرط   215في املادة   األردنيقانون التجارة البحرية  الدولي في   اتفاقية فينا، أما في التشريعات الوطنية نرى  

يلقيها عليه القانون    درج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري تنشأ في األردن وكانت غايته املباشرة أو غير املباشرة إبراء الناقل من التبعة التيأ 

ن أو تحويل عبء اإلثبات عمن تعينه القوانين املرعية اإلجراء أو هذا القانون أو مخالفة قواعد االختصاص"، هذا النص يفيد أن العام أو هذا القانو 

حيث أن هذا  شرط اإلعفاء من املسؤولية أو التخفيف منها من خًلل نقل عبء اإلثبات إلى الطرف اآلخر غير جائز بالنسبة للناقل عن تحمل تبعة الهًلك  

ل قاعدة أن االستثناء يفسر في حدوده الدنيالن عمِّ
ُ
ا وال يقاس ص هو استثناء عن األصل وهو جواز اشتراط االعفاء من املسؤولية أو التخفيف منها لذلك ن

  .عليه في أي حال من األحوال

 املدين العقديالفرع الثاني: الزيادة من وطأة املسؤولية العقدية في عقود التجارة الدولية على كاهل 

ية تشديد املسؤولية هي تحميل املدين مسؤولية إضافية تزيد عن مسؤوليته في الحالة الطبيعية فهي بذلك حاله من حاالت تعديل أحكام املسؤول

ن بسبب أجنبي ال يد للمدين  املدنية وكما أشرنا في املطلب األول  تشديد املسؤولية يحمل عدة صور منها أن يفرض على املدين أن يتحمل الهًلك حتى إن كا

 من التزام ببذل غاية
ا

ا أن يتم تغيير طبيعة االلتزام لتصبح التزام بتحقيق نتيجة بدال   . فيه، وأيضا

ذا كان املطلوب من املدين هو املحافظة على الش يء أو  إ والتي نصت على )األردني    من القانون املدني   358والحالة األخيرة لها تطبيق في نص املادة  

ذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق إ نه يكون قد وفى بااللتزام  إالقيام بإدارته أو توخى الحيطة في تنفيذ التزامه ف

 من كونه  الغرض املقصود. هذا ما لم ينص القانون أو االتفاق على غير ذلك.(، فهذه املادة تشير إلى احتمالية جعل التزام املدين التز 
ا

ا بتحقيق نتيجة بدال اما

ا ببذل عناية، واملثال على ذلك العقد بين الخبير واالستشاري فقد يتم االتفاق على أن يتحمل الخبير تبعة الهًلك حتى في حالة   الحادث الفجائي أو التزاما

 11ة. القوة القاهر 

الت العمالة  التكنولوجيا بتدريب  يلتزم مورد  التكنولوجيا  املعارف في عقد نقل  املتلقي مجموعة  تلقين عمالة  االلتزام هو  للمتلقي ومحل هذا  ابعة 

ية بحيث يصبح  األساسية الًلزمة للتشغيل وعليه فإن التزام املورد في هذه الصورة هو التزام ببذل عناية لكن قد يتم االتفاق على التشديد من املسؤول

 عن التزام بتحقيق نتيجة وهي التأكد 
ا

 12 .من مهارة العمالة التابعة للمتلقياملورد مسؤوال

التكنولوجيا نقل  عقد  أن  تعديل 13إال  لشروط  ووضعت  الدول  بعض  فجاءت  عامة،  مصلحة  إحداهما  مصلحتين  على  تحتوي  التي  العقود  من 

ا ا خاصا
ا
 14  . املسؤولية في هذا العقد طريقة أو نمط

إذا   أثـرا  النموذجيـة  الشـروط  أي شـرط مـن  ينـتج  الطرف اآلخر  ال  إذا قبله  إال  الطرف اآلخر،  أن يتوقعه  أن تحـول طبيعتـه دون  املعقـول  كـان مـن 

ا في العقد ويوافق عليه   صراحة(، فمن الشروط غير املتوقعة هو شرط التشديد من املسؤولية أو التخفيف منها بحيث يجب أن يكون هذا الشرط صريحا

 .الطرف اآلخر

عدل فيه أحكام املسؤولية فتشدد فيثقل التزام تالدولية كغيرها من العقود التي يمكن أن يشترط فيها شرط  التجارية   لعقود ا   إلى أنفي النهاية نتوصل  

ا وذلك في الحالة التي ال يوجد فيها نص يمنع ذلك، لكن املشرع الدول ي في القواعد  املدين أو تخفف، ويمكن أن يتم اشتراط االعفاء من املسؤولية أيضا

القتصاد ية يحاول تنظيم مثل هذه األمور ألن العقد التجاري الدولي يختلف عن العقد الداخلي بأن مصالحه أوسع من العقد الداخلي فهو يؤثر على ا التجار 

 . العاملي ككل لذلك يجب تنظيم هذه الشروط وبيان حاالت منعها وجوازها وآثارها ومتى يمكن إبطالها

 

 

 
  441،تعديل أحكام مسؤولية الخبير االستشاري ،بدون مجلد ،العدد الخاص الخامس، ص 2019أمينة كباش ي فرج، 11
 31،ص3، عدد   1مجلد الحاج ، بدون سنة ،التزامات األطراف وجزاء اإلخًلل بها في عقود نقل التكنولوجيا ، املجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ، د.بن أحمد  12
د التكنولوجيا الستخدامها في طرق فنية خاصة إلنتاج وتطوير سلعة معينة أو  عقد نقل التكنولوجيا هو ذلك االتفاق الذي يتعهد بمقتضاه مورد التكنولوجيا أبن ينقل بمقابل معلومات فنية الى مستور  13

الها  ال بيع للعًلمات التجارية أو األسماء التجارية أو الترخيص استعمتركيب وتشغيل االت و أجهزة أو حتى لتقديم خدمات اال انه ال يعتبر نقًل للتكنولوجيا بمجرد بيع و شراء أو أتجير او استئجار السلع و 

 .اال اذا وجد هذا كجزء من عقد نقل التكنولوجيا أو كان مرتبطا به
  120،أثر االخًلل بالعقد الدولي لنقل التكنولوجيا ،مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية، بدون مجلد ، العدد السابع ، ص2019د.سارة صفوان ، 14
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افر شرط تحديد املسؤولية الثاني:املبحث    االخالل بالتوازن العقدي في عقد البيع الدولي للبضائع بتو

التزامات على   التي ترتب  العقود  للبضائع يعتبر كغيره من  الدولي  البيع  إمكانية تحديد  أ إن عقد  االلتزامات من قبل   هذه طرافها، وقد تحدثنا عن 

للبضائع كل من البائع واملشتري في عقد البيع الدولي  التزاماتلتشديد منها، ولكن ما هو أثر هذا التحديد على منها أو بالتخفيف أو با  باإلعفاءاألطراف إما 

لى عدم صفو العًلقة التعاقدية مما يؤدي إ ما قرر البائع أو املشتري التخفيف من مسؤوليتهما أو التشديد من مسؤولية اآلخر بشكل تعسفي يؤدي    فإذا 

بينهما في حال تحديد املسؤولية، وهذا ما سنوضحه في )املطلب األول(، وكذلك في حال    االلتزاماتلعقدي الذي يعتبر السمة الجوهرية في  لإلخًلل بالتوازن ا 

 .حد األطراف في تنفيذ التزامه الذي تم تحديده، فما هو مصير التعويض الناتج عن هذا الخطأ في حالة تحديد املسؤولية)املطلب الثاني(أ  أأخط

افر شرط تحديد املسؤولية  األول:طلب امل  مصير التزامات كل من البائع واملشتري بتو

املبادئ    حرصت القوانين واالتفاقيات الدولية التي تنظم مسألة البيوع الدولية وعقد البيع الدولي للبضائع على إرساء مبدأ التوازن العقدي كأحد

فيينا(، لذلك نجد أن مبدأ التوازن يعد   اتفاقيةالدولية وكذلك اتفاقية األمم املتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع )التي تقوم عليها، ومنها قانون التجارة  

فهل يستطيع األطراف الحفاظ على ، 15بين األطراف متوازنة  االلتزاماتأساسا لكل عملية تجارية، ومن قواعد قانون التجارة الدولي التي تستلزم أن تبقى 

 .)الفرع الثاني( أ بعد تحديد التزامات البائع)الفرع األول( أو تحديد التزامات املشتري هذا املبد 

افر شرط تحديد املسؤولية  األول: مصير الفرع   التزامات البائع بتو

   االلتزاماتحددت اتفاقية فيينا  
ا
 االلتزامات ملبدأ سلطان اإلرادة وحرية األطراف في    التي تقع على عاتق البائع عند إبرامه لعقد البيع الدولي، وإعماال

أو الحد )التقليل( من    باإلعفاءالتي يرتبوها على عاتقهم، فإن لألطراف إمكانية تحديد مسؤولية البائع   املسؤولية أو زيادة وطأتها   هذه منها بشكل كامل 

ي يعتبر األساس في سير العًلقة التعاقدية بين أطراف عقد البيع بشكل مرن وذلك حسب إرادة كل من األطراف بما يحقق التوازن العقدي الذ   )تشديدها(

ذا ما تم تشديد املسؤولية على أحد األطراف وتخفيفها على اآلخر أو إلغاءها كليا عنُه، وبهذا سنبحث أوجه اإلعفاء إ ال أن هذا التوازن قد يختل إ   و منتظم،

 :التشديد منها وأثر هذا التحديد على التوازن العقدي بين أطراف عقد البيع على النحو التاليمن املسؤولية أو التخفيف من املسؤولية وأوجه 

 أ
ً
 :االلتزاماتمنها وأثره على  باإلعفاء تحديد مسؤولية البائع في عقد البيع الدولي  :وال

على اإلعفاء من املسؤولية العقدية يعني اعفاء املدين من تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ التزامه العقدي وال يعفيه من املسؤولية   االتفاقإن 

 16 .عفاء من تبعتهابتنفيذ العقد، فتظل املسؤولية قائمة ويكون اإل  االلتزامن هذا الشرط يعفي املدين من جبر الضرر وال يعفيه من أ  ذاتها، أي 

(  6ة)لم تنص اتفاقية فيينا على جواز إعفاء أحد طرفي عقد البيع الدولي من املسؤولية املترتبة عليه ضمن نصوصها صراحة، لكنها نصت في املاد

لفة نص من نصوصها  مخا ،(12ي املادة )يجوز ُللطرفين استبعاد تطبيق هذه االتفاقية كما يجوز لهما، فيما عدا األحكام املنصوص عليها ف " منها على أنُه:

النص أنه يجوز لطرفي عقد البيع الدولي التعديل من آثار نص من نصوص االتفاقية،    أو تعديل آثاره" فيمكن االستنتاج من هذا 
ا
لذلك تنص   وتطبيقا

الى   التبعة( من االتفاقية على أنه: “يسأل البائع، وفقا لشروط العقد واحكام هذه االتفاقية، عن كل عيب في املطابقة يوجد وقت انتقال  36/1املادة )

 ."املشتري، وإن لم يظهر هذا العيب اال في وقت الحق

عيوب في املطابقة وذلك حسب شروط العقد فيما  طراف إعفاء البائع من مسؤولية ضمان الة السادسة على هذا النص فيجوز لًل وبتطبيق املاد

 .بينهم اعماال ملبدأ العقد شريعة املتعاقدين

طرفي العقد من املسؤولية التي رتبها عليه القانون لكن    أحدوفي الحديث عن الصعيد الوطني، فلم ينص املشرع األردني صراحة على جواز إعفاء  

العقد رضا املتعاقدين وما التزماه في التعاقد"، يتضح لنا من هذا النص أن العقد شريعة املتعاقدين،   يمكن االستدالل عليه من نص املادة "االصل في

 .العامةصل حرية املتعاقدين في تضمين العقد ما يرونه من شروط والتزامات تتفق مع القانون والنظام العام واآلداب واأل 

عًله، وهو عدم مسؤولية البائع في حال عدم  أ حال تم اشتراط االعفاء من املسؤولية في مثالنا    خًلل في التوازن العقدي بين املتعاقدين فيما في اإل أ 

 
ا
في التوازن العقدي بين الطرفين، بحيث يستطيع املشتري الحفاظ على التوازن من خًلل ما قد يورده من شروط   املطابقة، فًل يرى الباحث أن هناك إخًلال

 .حصلت مثل هذه الحالةما  إذا في العقد تصب في مصلحته 

 :االلتزاماتثانيا: تحديد مسؤولية البائع في عقد البيع الدولي بالتخفيف منها وأثره على 

بين البائع واملشتري في عقد البيع الدولي للبضائع على تخفيف مسؤولية البائع، ويكون التخفيف من املسؤولية من خًلل التقليل    االتفاققد يتم  

ضرار دون اآلخر مثل ضمان الضرر املادي دون املعنوي وكذلك تخفيف التزامه من لبائع أو ضمان البائع لجزء من اال من حدة االلتزامات املفروضة على ا 

 .ببذل عناية التزاملى إ تزام بتحقيق نتيجة ال

 
 2291/75حكم تحكيم الغرفة التجارية الدولية رقم  15
  15،مدى مشروعية اتفاقات اإلعفاء من تحديد املسؤولية دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،جامعة آل البيت، ص  2017غدير جميل عبدهللا ، 16
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“على البائع   أنه:  الدولي علىمن اتفاقية فينا للبيع  (  41وفي مجال عقد البيع الدولي فإن من التزامات البائع ضمان ادعاء الغير حيث نصت املادة )  

أو االدعاء". ويعرف هذا  إ حق أو    أي أن يسلم البضائع خالصة من   املبيع رغم وجود مثل هذا الحق  املشترى على أخذ  إذا وافق  إال    االلتزام دعاء للغير، 

ان بضمان التعرض واالستحقاق وهو خلو البضاعة من كل حق يدعيه الغير، ومعنى هذا أن البائع ضامن للمشترى كل تعرض يصدر من الغير، سواء أك 

“ادعاء” لم يثبت بعد، أم إلى “حق كامل األركان. ونصت االتفاقية على استثناء يضيق من نطاق تطبيق هذا الضمان وهو ما  هذا التعرض يستند إلى مجرد 

البضاعة رغم وجود الحق أو االدعاء الصادر من الغير. وهذا وجه من أوجه تخفيف املسؤولية على كاهل البائع،   بحيث ال إذا وافق املشترى على أخذ 

التي تم تسليمها وهذا في حال تحقق الشرطان اولهما علم املشتري بوجود مثل هذا الحق و ثانيهما  يضمن البائع أ  دعاء الطرف الثالث بملكية البضائع 

 17.موافقته على أخذ البضائع

هر هذا التشديد من خًلل نص  وكذلك يعتبر من التزامات البائع تسليم البضائع في امليعاد املتفق عليه وقد شددت االتفاقية على هذا االلتزام ويظ 

 الفقرة الثالثة من املادة    45املادة  
ا
 لتنفيذ التزاماته. وهكذا فعلت أيضا

ا
بشأن املشتري مقيمة بذلك التوازن بين الطرفين.    61منها بتحريم منح البائع مهًل

تزاماته مثل االلتزام بتسليم البضاعة أو للمشترى إذا تخلف وبعبارة أوضح فإنه يحظر منح املهل القضائية سواء ملصلحة البائع إذا تخلف عن الوفاء بال

من االتفاقية وضعت مبدأ   6عن الوفاء بالتزاماته مثل الوفاء بثمن البضاعة. وبالرغم من أن هذين النصين يوحيان بأنهما ال مناص ملخالفتهما إال أن املادة  

تفاق على ما يخالف نصوصها باستثناء أحكام معينة خارج نطاق دراستنا. ولذلك فإنه عام وهو مبدأ سلطان اإلرادة حيث تركت لطرفي البيع حرية اال

وجه من أوجه التخفيف من   السلطة. وهذا يحظر على كل من القاض ي أو املحكم منح أية مهل إال إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمنا على منحهما هذه  

 أ مسؤولية البائع 
ا
 18 .يضا

الطرف الثالث أو منحه   التخفيف من املسؤولية، نرى أن عدم ضمان البائع لتعرض واستحقاق  وفي الحديث عن اإلخًلل بالتوازن العقدي عند 

  فيلى اإلضرار بمصلحة املشتري من حيث وجود طرف يطالب بملكية املبيع مما يتطلب من املشتري  الدخول  إ قد يؤدي    املمنوحةضافيه عن املهلة  إ مهله  

شئون منشآته، وكذلك   فيالبضاعة بإعادة بيعها أو االنتفاع بها    فيمنازعة قضائية قد يطول أمرها وتكثر نفقاتها وتغل يد املشترى ولو إلى حين من التصرف  

 .منح البائع مهله لتنفيذ التزامه قد يعرقل سير تعامًلت املشتري التي تعتمد على تسليم البائع للبضائع

 
ً
 :االلتزامات: التحديد من مسؤولية البائع في عقد البيع الدولي بالتشديد منها وأثره على ثالثا

إن التخفيف من املسؤولية يقابله التشديد  و 19ليه نيتهما املشتركة  اتجهت إ املرجع االساس ي في تحديد آثار العقد ومضمونه هو أرادة املتعاقدين أي ما  

البيع الدولي على التشديد من مسؤولية البائع في العًلقة التعاقدية فيما بينهما ومن اشد أوجه هذا التشديد تحمل    طراف عقدأ منها، فكما ذكرنا قد يتفق  

ن ال يضمن البائع تبعة الظرف الخارج عن إرادته  وكذلك أن يضمن البائع التعويض  ا ن األصل العام أ  الفجائي حيثالبائع تبعة القوة القاهرة أو الحادث 

 .(املألوفة)غير  غير املباشرة  عن األضرار

م البضائع: في التاريخ املحدد على:  االتفاقيةأ من  /33البائع فقد نصت املادة    التزاماتوبإسقاط وجه التشديد األول على  
 
" يجب على البائع أن يسلِّ

ما تأخر تسليم البضائع لقوة قاهرة منعت البائع من إمكانية التسليم في الوقت املحدد   “، فإذا العقد  في العقد أو في التاريخ الذي يمكن تحديده بالرجوع الى  

ذا ما تم تشديد املسؤولية على البائع فإنه يضمن إ ج البحر وتعيق حركة السفن، فهنا  ترفع من أموا   للحدوث   مألوفةكأن تهب عاصفة غير متوقعة وغير  

 .التسليم  التأخير فياألضرار التي قد تلحق باملشتري لقاء هاذا 

زيل وفي املعتاد وكذلك قد تتعرض البضائع أثناء النقل ألضرار تكون غير جسيمة ومن الطبيعي أن تلحق بالبضائع أثناء عملية النقل والتحميل والتن

األضرار في حال    لهذه املسؤولية ويصبح البائع ضامنا    هذه بين الطرفين على تشديد    االتفاقنه يمكن  أ ، اال  املألوفةاألضرار غير    هذه ال يضمن البائع مثل  

 .حدوثها

نفيذ العقد بالشكل  للتشديد من املسؤولية لضمان تطراف  األ وفي الحديث عن أثر ذلك التشديد على التوازن العقدي، بين أطراف العقد، فقد يلجأ  

ما كان ليتحملها لوال هذا االتفاق، فهنا أزداد    التزاماتاألكبر على البائع وتحمله  ء  ىن هذا التشديد قد يخل بالتوازن من حيث تحميل العبأ ال  إ املتفق عليه،  

 .االلتزامعلى كاهل البائع مما يصعب عليه من تنفيذ ء ىبالع

افر شرط تحديد املسؤولية  لثاني:الفرع ا  مصير التزامات املشتري بتو

االلتزامات   هذه  إن عقد البيع الدولي للبضائع يعتبر من العقود امللزمة لجانبين وبهذا فهو يرتب التزامات على املشتري تقابل التزامات البائع، وتترتب

ليه إرادتهم الحرة املباشرة ضمن ما يجيزه القانون والنظام العام الوطني أو إ وتتحدد بموجب العقد الذي يبرمه الطرفين ويعتمدوا في ترتيبها على ما تتجه 

 
ا التفاقية فينا لعام  17  42،رسالة ماجستير ،جامعة القاهرة ،ص 1980وفاء مصطفى محمد عثمان ، السنة ،توازن املصالح في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا
18   ، املرشدي  فينا    2016أمل  التفاقية  ا  وفقا البضائع  لبيع  الدولية  القواعد   ،،-https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84 

-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab%d8%
%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-d8%ad%d9%88%d9%84% / 

ا التفاقية فينا ألمم “،  6201بشر إبراهيم الخطيب ،19  72جامعة اليرموك ،األردن، اربد،ص  ”املتحددة، فسخ عقد البيع التجاري الدولي وفقا

https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/
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عفاء ، وقد يتفقوا على تحديد مسؤولية املشتري باإل بينهم   فيماعلى اعتماد االلتزامات الواردة في اتفاقية افيينا إليرادها في العقد    يتفق األطرافالدولي، وقد  

 .أو التخفيف منها أو تشديدها االلتزاماتمن بعض 

، يكون اإل 
ا
عفاء على  سقطنا اإل وإذا ما ا عفاء من املسؤولية من خًلل إعفائه من تعويض الضرر الناتج عن إخًلله بالتزامه العقدي  كما ذكرنا سابقا

( من اتفاقية فيينا على أنه": يجب على املشتري أن يدفع َالثمن في التاريخ املحدد في العقد أو الذي يمكن تحديده 59ادة )التزامات املشتري فقد نصت امل

 ".لى قيام البائع بتوجيه أي طلب أو استيفاء أي إجراءإ دون ٍحاجة  االتفاقيةلى العقد أو أحكام هذه إ بالرجوع 

تأخر في دفع ثمن البضائع بحيث ال يضمن أي تعويض عن ضرر يلحق بالبائع نتيجة التأخر في تنفيذ   فيمكن اعفاء املشتري من املسؤولية في حال

وهذا ما يحافظ على التوازن العقدي بحيث في حال أن املشتري لم يقم بدفع ،  التزامه، ولكنه يبقى ملتزم بتنفيذ التزامه األصيل وهو دفع ثمن البضائع

 . فيما بين الطرفين  ة وال يكون العقد الذي أبرمه منصفا لُه ولم يحقق التوازن الذي يجب أن يكون في العًلقة التعاقديةالثمن سيلحق بالبائع خسارة جسيم

على الحد من شدة التزام معين من التزامات البائع وبإسقاط ذلك على أحد التزامات البائع فقد   يتم االتفاقأما عن تخفيف هذه املسؤولية فقد  

املبيعة. ومع ذلك    ر التي تتعرض لها أثناء النقل البضائعمن االتفاقية على أنه:" تنتقل إلى املشتري منذ وقت انعقاد العقد تبعة املخاط  (68نصت املادة )

قد لى الناقل الذي أصدر مستندات الشحن الخاصة بعإ إذا كانت الظروف تدل على خًلف ذلك، فإن التبعة تقع على عاتق املشتري منذ تسليم البضائع  

 الحالة هذه  بذلك، ففينه اذا كان البائع وقت انعقاد العقد يعلم أو كان من واجبه أن يعلم بأن البضائع قد هلكت أو تلفت ولم يخبر املشتري أ ال  إ النقل 

".فيمكن التخفيف من التزام املشتري بتحمل تبعة الهًلك من وقت استًلم البضائع وليس من وقت إبرام العقد، وبهذا   يتحمل البائع تبعة الهًلك أو التلف

 .األطراف باتفاقيخفف املسؤولية عن عاتقه وكل ذلك  النقل. مماال يضمن املشتري اي أخطار تنتج على البضائع أثناء عملية 

القول بجعل املشتري يضمن البضاعة املعيبة حتى ولو  عًله فيمكنأ لتزام التشديد على االوكذلك يمكن التشديد من مسؤولية املشتري وبإسقاط 

 .علم البائع عند إبرام العقد بهذا التلف

عليه الطرفان في العقد نفسه، فقد يتم تخفيف    إن تأثير التحديد من املسؤولية على التوازن العقدي بين األطراف تتحكم بها ظروف العقد وما يتفق 

 
ا
آخر في التزامات املشتري مما يحافظ على التوازن العقدي وقد ال يقابل هذا التخفيف   املسؤولية على البائع في التزام معين ويقابل هذا التخفيف تخفيفا

 أ ال  إ تخفيفا آخر  
ا
أثناء   املرونةلى  إ فإذا مسألة الحفاظ على التوازن العقدي هي مسألة تحتاج  على العقد بما يؤثر على توازن العقد،    ن تأثيره ليس كبيرا

 .و إبرام العقد بحيث يتم الحفاظ على حقوق كل من البائع واملشتري مما يجعل إبرام العقد يعود عليهم بالنفع االلتزاماتتحديد 

 سؤولية العقدية في عقد البيع الدولي : التعويض الناتج عن الخطأ العقدي في ظل اشتراط تحديد املاملطلب الثاني

العقد قد يخل أحد األطراف   تنفيذ هذا  التزامات على عاتق كل منهما، وأثناء   يرتب 
ا
عقدي مفروض عليه بموجب هذا   بالتزاميبرم االطراف عقدا

عقدي يترتب عليه فسخ العقد املبرم بين الطرفين واملطالبة بالتعويض لجبر هذا الضرر الناتج عن عدم تنفيذ   بالتزامالعقد، وبطبيعة الحال وعند اإلخًلل  

جراء العقد فحسب، بل أبعد من ذلك فهي تعزز   العقدي، ومبدأ التعويض هو قيمة قانونية مهمة ال يمنع الطرف املخل من الكسب بًل سبب  االلتزام

فيينا)الفرع األول( أما الفرع الثاني نخصصه   اتفاقيةوسنتحدث عن أحكام التعويض وفق  20الثقة بالنظام القانوني وتحافظ على االستقرار االقتصادي 

 :للحديث عن مصير هذا التعويض في حال تحديد املسؤولية)الفرع الثاني(

 حكام التعويض عن اإلخالل العقدي حسب اتفاقية فيينا أالفرع األول: 

 .الضرر بالطرف اآلخر والعًلقة السببية  وإلحاقاإلخًلل العقدي  وهي: الثًلثةبداية حتى ينشأ الحق في التعويض البد من اجتماع أركانه 

أن يخل   األول وهو  للعنصر  بالنسبة  السليمة، وهذا ما أ أما  الحرة  بإرادته  أبرمه  الذي  العقد  نتيجة  التزام عقدي ترتب عليه  بتنفيذ  حد األطراف 

مخالفة    عقد من جانب أحـد املتعاقـدين نه : " تكون مخالفة الأ من االتفاقية على    25الجوهرية  فقد نصت املادة    املخالفة وصف    االتفاقيةاطلقت عليه  

ـم ق ضـرر بـالطرف اآلخـر مـن شـأنه أن يحرمـه بـشكل أساسـي مما كان يحق له أن يتوقـع الحـصول عليـه بموجـب العقـد إال إذا لجوهرية إذا تسببت في إلحـا 

  فاإلخًلل.  ة يتوقع مثـل هـذه النتيجـة فـي نفس الظروفمثل هذه النتيجة ولم يكن أي شخص سوي اإلدراك من نفس الصل  يكـن الطـرف املخـالف يتوقـع

املخالفة جوهرية مثل عدم  هذه رامه العقد ويجب أن تكون إبمن قبل أحد األطراف يحرم الطرف اآلخر مما كان يتوقع الحصول عليه عند  االلتزامنفيذ بت

ي وهو الضرر فيجب دفع الثمن بالنسبة للمشتري أو عدم تسليم البضائع بالنسبة للبائع، فهنا يتحقق اإلخًلل في تنفيذ العقد .أما بالنسبة للعنصر الثان

 
ا
ن يكون هنالك عًلقة سببية أ سيلحق بهذا الطرف الضرر ويجب  أن يلحق باملتضرر ضرر حتى يستطيع املطالبة بالتعويض وعندما يكون اإلخًلل جوهريا

 .بين هذا اإلخًلل والضرر بحيث يكون اإلخًلل سببا في نشوء الضرر 

منها على أنُه "يتألف التعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ يعادل الخسارة  74دة  لى التعويض عن الضرر في املاوقد نصت االتفاقية ع

رف املخالف التي لحقت بالطرف اآلخر والكسب الذي فاته نتيجة للمخالفة. وال يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الضائع التي توقعها الط

 بها كنتائج متوقعه ملخالفة العقد. يتوقعها وقت انعقاد العقد في ضوء الوقائع التي كان يعلم بها أو التي كان من واجبه أن يعلم أو التي كان ينبغي له أن 

 
20  Herfried Woss And Others, Damages in International Arbitration under Complex Long-term Contracts, Oxford University Press, Oxford, 2014, Page 21 
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وبدراسة نص املادة، فإن نطاق التعويض عن الضرر يكون مبلغ يعادل ما لحق باملتضرر من خسارة وما فاته من كسب جراء املخالفة العقدية، 

فًل يجوز أن يصبح املتضرر في حالة أفضل من تلك التي سيكون   ،بًل سبب للمتضرر على حساب الطرف املخلتعويض ال ينبغي أن يكون إثراء  ال  ولكن هذا 

ذا  ألن ه، ما بالنسبة لوقت توقع الضرر فهو كما نصت االتفاقية وقت إبرام العقد، وليس وقت وقوع املخالفةأ  21عليها لو أن جرى التنفيذ حسب العقد. 

فيما يتعلق بعبء اإلثبات فإن واجب إثبات    ، أما22الوقت هو نشوء االلتزام وتوزيع مسئوليات العقد بين املتعاقدين، وهذه العملية تكون وقت إبرام العقد 

 23 .أن الطرف املخل كان يتوقع الضرر أو كان بمكان بمقدوره أن يتوقع الضرر يقع على عاتق الطرف املتضرر نفسه

 تحديد املسؤولية في عقد البيع الدولي  اشتراطمصير التعويض في حال  الثاني:الفرع 

، فإن لألطراف االتفاق على تحديد املسؤولية العقدية فيما بينهما، من خًلل اإلعفاء منها بشكل كامل أو التخفيف منه
َ
ا أو التشديد  كما تحدثنا سابقا

 .عًله أ في الفرع األول في كل صورة من صور تحديد املسؤولية  تم بيانهيض الذي منها، ولكن ما هو مصير مثل هذا التحديد على التعو 

عفاء  إ ن يتم  أ املباشر املترتب على اإلعفاء من املسؤولية هو اإلعفاء من هذا التعويض، فهذا هو مضمون اإلعفاء    األثراإلعفاء من املسؤولية: إن  

 املتسبب بالضرر نتيجة اإلخًلل العقدي من اي تعويض ي
ا
  ترتب عليه للطرف اآلخر ويبقى ملتزما

ا
حكام العقد، حيث إن شرط اإلعفاء أ عن تنفيذ  ومسؤوال

 .من املسؤولية ينصب على مبلغ التعويض الذي يتم تحديده في حال لحق أحد األطراف ضرر لعد تنفيذ الطرف اآلخر التزامه العقدي 

قد ورد به شرط   االلتزاماملسؤولية: في حال أخل احد األطراف في التزام عقدي مفروض عليه بموجب العقد و كان هذا    والتشديد منالتخفيف  

 أ تخفيف من مسؤولية هذا الطرف، فإن تحديد قيمة التعويض ستتأثر  
ا
بهذا التخفيف، حيث يضمن هذا الطرف األضرار التي تنجم عن عدم تنفيذه    يضا

 مسؤوليته مخففه فسيكون التعويض عن هذه االضرار مخفف وفي حال كان  لًللتزام
ا
وكذلك الحال بالنسبة للتشديد من املسؤولية فإن التشديد  ،أيضا

 أ من املسؤولية يطول التعويض 
ا
 .بحيث يكون التعويض مشددا ويزداد مقداره يضا

ن اإلرادة، حيث أن إرادة األطراف حرة وال يعلو عليها ش يء في  وفي الختام، إن منح األطراف الحق في تحديد مسؤولية كل منهما ينبع من مبدأ سلطا

لإلخًلل بالتوازن   ترتيب االلتزامات و تحديدها في حال كانت هذه االلتزامات ال تخالف القوانين واألنظمة العامة، وملا كان هذا التحديد قد يؤدي في دوره 

خًلل أن الطرفان يتبادالن تحديد مسؤوليتهما، وجاءت اتفاقية فيينا بتنظيم أحكام عقد البيع نه يمكن اعادة التوازن من أ العقدي في ما بين الطرفين إال 

طراف في الدولي للبضائع ومنحت األطراف حرية كبيرة في تحديد التزاماتهم حيث افتقدت معظم نصوصها لعنصر اإللزامية، وهذا ما يتيح حرية أكبر لأل 

 .االتفاق على االلتزامات فيما بينهم 

  :لخاتمة ا

التفصيلية ملسألة   النواحي والزوايا ولهذا وبعد دراستنا  األمور وتدققها من كل  النظر من مكان مرتفع حينها تتمكن من رؤية منظور  تحديد  وعند 

هذا الشرط واآلثار املترتبة عليه املسؤولية املدنية وآثرها على التوازنات العقدية في عقود التجارة الدولية التي تناولت حرية املتعاقدين في اشتراط مثل  

 :والتوصياتمن النتائج  نتوصل إلى مجموعة

 :
ً
 :النتائج أوال

ا التفاقية فينا فإن االتفاقية اعتبرت مبدأ سلطان اإلرادة من املبادئ التي تسمو على كل ش يء وسمحت • لهم االتفاق   في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا

رادة إمكانية على أي أمر ومن هذه األمور التي يمكن استخًلصها من خًلل النص الذي أوجدته االتفاقية والذي اعطى مرونة واسعة ملبدأ سلطان اإل 

 .للبضائعاشتراط تحديد املسؤولية في عقد البيع الدولي 

ان  أثر صحة شرط تحديد املسؤولية في عقد البيع الدولي هو نفاذه ملصلحة من اشترطه في مواجهة املشترط عليه، بالتالي تخفف املسؤولية إن ك  •

 .طبيعتهتمد على بمعنى أن أثر الشرط يع األطراف،الشرط هو التخفيف من مسؤولية أحد 

يكون مقدار التعويض يجعل  أالالتعويض عن املسؤولية العقدية في عقد البيع الدولي يكون مما لحق املتضرر من ضرر وما فاته من كسب بشرط   •

 .العقداملتضرر بصورة أفضل من الحالة التي يكون عليها فيما لو تم تنفيذ 

عن عدم التنفيذ إال إذا كان ذلك ناتج عن خطأ جسيم أو غش فإن مسبب الضرر يلزمه الضمان  يترتب على االعفاء من املسؤولية زوال التعويض   •

 .حتى ولو كان هنالك شرط يعفيه من املسؤولية

 

 

 
21 CISG Advisory Council, Opinion No. 6. Available at: http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op6.html. 

  .72بشر ابراهيم الخطيب، مرجع سابق، ص 22
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 :
ً
 ت:  التوصياثانيا

ا ألن هذا الشرط يرسخ نوص ي املشرع الدولي بمعالجة شرط تحديد املسؤولية في االتفاقيات الدولية وفي مصادر القانون التجاري الدولي  • األخرى نظرا

 مبدأ حرية اإلرادة مع التأكيد على ضرورة تنظيمه بصورة يحفظ بها التوازن العقدي. 

ة تحديد  محاولة الربط بين األنظمة القانونية لعقود البيع النموذجية واستخدام أحكامها العامة في إيجاد نظام قانوني شامل يساعد في ترسيخ فكر  •

 لجة جوانبها القانونية بصورة تراعي طبيعة العقود التجارية الدولية. ومعا املسؤولية

 :املراجع

: املراجع العربية:
ً
 أوال

  (:3)1  :. املجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةالتزامات األطراف وجزاء اإلخًلل بها في عقود نقل التكنولوجيا(.  2018بن أحمد )  ،الحاج .1

27-40 . 

 التفاق على اإلعفاء من التعويض في القانون املدني الكويتي دراسة مقارنة مع القانون املدني األردني. (.  2010محمد. )  ،وأبو مغلي  ،ناصر  ،الخرينج .2

 عمان، رسالة ماجستير: جامعة الشرق األوسط. 

. سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية  القانون املدني األردنيأحكام التعديل االتفاقي للمسؤولية العقدية في (. 2006أحمد عبد الكريم ) ،أبو شنب .3

 . 151- 123 (:2)21 :جامعة مؤتة

 116ص  .  العدد السابع،  بدون مجلد:  مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية .أثر االخًلل بالعقد الدولي لنقل التكنولوجيا .(2019) .س  ،صفوان .4

-126. 

)  ،عبدهللا .5 دراسة مقارنة.(.  2017غدير جميل  املسؤولية  تحديد  اإلعفاء من  اتفاقات  رسالة   مدى مشروعية  املحرر( عمان،  البيت،  آل  )جامعة 

 ماجستير : جامعة آل البيت .

 عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع.  مصادر االلتزام في القانون املدني األردني.(. 2016يوسف ) ،عبيدات .6

ا التفاقية فينا لعام (. 2005م )و. ، عثمان .7  .القاهرة: جامعة القاهرة  .1980توازن املصالح في عقد البيع الدولي للبضائع وفقا

 .472- 438 (: 3)34 :مجلة العلوم القانونية. تعديل أحكام مسؤولية الخبير االستشاري  .(2019) .أ. ك ،فرج .8

 . 19-8ص، عدد خامس ،بدون مجلد :. مجلة البحوث في العقود وقانون األعمالالحرية العقدية مفهوم قديم وواقع متجدد(. 2018علي ) ،الفيًللي .9

)  ،املرشدي  .10 فينا(.  2016أمل  التفاقية  ا  وفقا البضائع  لبيع  الدولية  من  القواعد  االسترداد  تم   .
https://www.mohamah.net/law/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%ad%d8%a7%d8%ab-

%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-
%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84/. 

: املراجع 
ً
 األجنبية:ثانيا

1. Herfried Woss And Others, O. U. (2014). Damages in International Arbitration under Complex Long-term Contracts. 
ENGLAND : Oxford UNIVERSITY. 
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Abstract: In this research entitled" Determining Liability and its Impact on Contractual Balances in International Trade 

Contracts - Sales Contract as a Model", we tried to determine the impact of the requirement to determine responsibility in 

international trade contracts by dropping provisions on the sales contract because it is the most important contracts that 
the domestic and international legislator sought to address its provisions throughout the ages. 
 After research, we concluded that the condition for determining liability is a permissible condition in terms of the general 
origin and is not invalidated except by an explicit text in application of the rule “the exception is estimated according to its 
extent and cannot be measured against.” It is exempted from it if the condition for the exemption is. While we found a need 
to introduce the clause limiting contractual liability within international legislation due to the spread and expansion of 
international trade and in a way that shows cases of prohibiting the requirement of such a clause to consider the breach 
that may be caused by its presence in some international trade contracts . 

Keywords: contractual liability; determine the liability; exemption. 
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