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 Abstract: 

Since the Vienna Convention (CISG) has a vital important role in 

developing the international commercial transactions regarding 

the sale of international goods. It regulates the obligations and 

rights of the parties of international sale contracts of goods, as a 
result, one should focus on the interpretation of its provisions and 

the interpretation of the parties' correspondences, statements, 

and actions towards each other, and this interpretative 

mechanism has an important role in interpreting the contract 

concluded between the parties, which leads to reaching the true 

meaning behind each of the provisions of the contract, taking into 
account all relevant circumstances, including negotiations and 

subsequent conducts of the parties, and the interpretation aspect 

has practical importance in the real life of international courts 

and arbitral bodies which facilitates increase the efficiency in 

resolving disputes.  
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 املعايري القانونية للتفسري

 1980يف اتفاقية فيينّا للبيع الدويل للبضائع لعام  
 

 3صفاء تقي العيساوي 
 4أمساء داود سلمان العبيدي

 
 :امللخص

ملّا كان التفاقية فيينّا من دور مهم يف تطوير املعامالت التجارية الدولية فيما يتعّلق ببيع البضائع الدولية، 
إذ إّّنا تنظّم يف طيّاهتا االلتزامات واحلقوق املرتتبة على األطراف يف عقود بيع البضائع الدولية، ويستخلص 

للنصوص، وكذلك للمخاطبات والبياانت والتصرّفات الصادرة من  من هذه األمهية التمّعن يف آلية تفسريها
األطراف جتاه بعضهم بعضاً، وهلذه اآللية التفسريية دور مهم يف تفسري العقد املربم بني األطراف ما يؤدي 
إىل الوصول إىل املعىن احلقيقي وراء كل نص من نصوص العقد، ويراعى يف ذلك ظروف خمتلفة منها 

تصرفات الالحقة لألطراف، وهلذه اجلنبة أمهية عملية يف عمل احملاكم وهيئات التحكيم املفاوضات وال
 .الدولية يساعدها يف البت يف النزاعات بكفاءة عالية

 .اتفاقية فيينّا، التفسري الذايت، التفسري املوضوعي، عقود بيع البضائع الدولية الكلمات املفتاحية:
 

  :املقدمة

خّصصت لتنظيم االلتزامات واحلقوق لألطراف املتعّلقة بعقود البيع الدويل للبضائع، وعليه فإّّنا تتعامل مع إّن اتفاقية فيينّا 
عقود دولية تتجاوز حدود الدولة الواحدة إذ يكّون طريف العقد من ثقافات وجنسيات خمتلفة ممّا يؤدي حترير هكذا نوع من العقود 

( منها قواعد تفسريية دولية تسمح بتفسري 8متوافقة، لذلك وّفرت االتفاقية يف املادة )بلغات متعددة وتفّسر أبساليب وطرق غري 
 (.2016العقود بطريقة تؤّدي للوصول إىل املعىن احلقيقي لبنودها )فريدة، 

الصادرة عن  ( من اتفاقية فيينّا على أنّه: )يف ُحكم هذه االتفاقية تُفًسر البياانُت والتصرفات8( من املادة )1إّن الفقرة )
( من 2أحد الطرفني وفقا ملا قصده هذا الطرف مىت كان الطرف اآلخر يعلم هبذا القصد أو ال ميكن أْن جيهله(، وتنّص الفقرة )

املادة نفسها على أنّه: )يف حالة عدم سراين الفقرة السابقة، تفسر البياانت والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفني وفقا ملا يفهمه 
( من 8( من املادة )1إلدراك ومن نفس صفة الطرف اآلخر إذا وضع يف نفس الظروف(. حيث تعكس الفقرة )شخص سوي ا

( من نفس االتفاقية املعيار املوضوعي للتفسري، إذ يطّبق 8( من املادة )2اتفاقية فيينّا املعيار الذايت عند التفسري، وتعكس الفقرة )
لتعذر من تطبيقه بسبب عدم إمكانية حتقيق متطلباته فإنّه يتم تطبيق املعيار املوضوعي يف املعيار الذايت يف املقام األّول وحني ا

 (.Gabriel, 2008التفسري )
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 بناًء على ما تقّدم فإّن اتفاقية فييّنا تتبىّن معيارين للتفسري، وستناوهلما يف مبحثني على الشكل التايل:
 .املبحث األّول: املعيار الذايت 
  األّول: الكشف عن النية احلقيقية للمتعاقد.املطلب 
 .املطلب الثاين: علم الطرف اآلخر بنية الطرف األّول 
 .املبحث الثاين: املعيار املوضوعي 
 .املطلب األّول: تعريف الشخص سوي اإلدراك 
 .املطلب الثاين: تطبيقات الشخص سوي اإلدراك يف الكشف عن نية األطراف 
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 املبحث األّول: املعيار الذايت.
يعتمد املعيار الذايت يف التفسري على معرفة إرادة صاحب التصرف أو البيان، ولكن تلك اإلرادة ال أتخذ يف نظر االعتبار 

 (. وعليه فإنّه سيتناول هذا املبحث2016إال إذا كان الطرف اآلخر يعلم بتلك اإلرادة أو يفرتض أنّه على علم هبا )فريدة، 
 ملطلبني، يتضّمن املطلب األّول الكشف عن النية احلقيقية للمتعاقد، ويتضمن املطلب الثاين علم الطرف اآلخر بنية الطرف األّول.

 املطلب األّول: الكشف عن النية احلقيقية للمتعاقد.
لعبارات، وإّّنا االستناد على نوااي إّن مفهوم املعيار الذايت يف التفسري يعرف على أنّه عدم التقيد ابملعىن احلريف لأللفاظ وا

فاأللفاظ ليست سوى أداة تظهر قصد الطرفيني، فإذا مل تظهر  (.2001األطراف للوصول إىل املعىن احلقيقي للنصوص )الصغري، 
املادة  ( من1. وهذا ما نصْت عليه الفقرة )(2014هذه األلفاظ قصد الطرفني فال عربة هبا وإّّنا تكون العربة بقصدمها )هادي، 

( من القانون املدين العراقي: )العربة يف العقود للمقاصد واملعاين لأللفاظ واملباين(. معىن هذه القاعدة أّن استخالص النية 155)
املشرتكة للمتعاقدين، يكون من خالل البحث عن املعىن املوجود يف ثنااي العقد عن طريق التعرف على اإلرادة املشرتكة لطريف 

 (2017ب التفسري على تعبري كل من الطرفني لتحديد مقصد كل منهما )شهيب وجواد، العقد، فينص
إن مهمة القاضي أو احملكم هو الكشف عن املقاصد واملعاين اليت اجتهت إليها إرادة الطرفني املشرتكة دون التقّيد حبرفية 

ذايت يستند على عناصر شخصية أو ذاتية مع مراعاة (. وعليه فإّن املعيار ال2017األلفاظ والعبارات املستخدمة )شهيب وجواد، 
احلاالت النفسية يف تطبيقها حيث يقوم القاضي أو احملّكم ابلنظر يف نوااي كل شخص على حدا، وبذلك فإّن هذا املعيار مستمد 

 (.1986من املسؤولية األخالقية؛ ألّن االحنراف عنه يؤدي إىل االعتداء على األخالق )سعد، 
املعيار الذايت هو أّن املعيار الذايت يقوم على عوامل ذاتية حمضة، إذ ال يقوم به الفرد على أساس افرتاضي  ومن مقومات

للشخص سوي اإلدراك من حيث اجملال والغرض؛ وإّّنا جيب أْن يقوم على أساس الشخص حمل االعتبار ووفقا للظروف الشخصية 
 ظروف اليت تؤثر بشكل مباشر وان كانت تلك الظروف ال تؤثر على غريهاحمليطة به، حيث جيب األخذ بنظر االعتبار كل ال

( من اتفاقية فيينّا فإنّه جيب األخذ يف نظر 8( من املادة )1( إذ إنّه يف ضوء اتفاقية فييّنا فإنّه عند تطبيق الفقرة )2013)عمارة، 
االتفاقية واليت تنصُّ على أنّه )عندما يتعلق األمر بتعيني ( من 8( من املادة )3االعتبار مجيع الظروف احمليطة وذلك وفقا للفقرة )

قصد أحد الطرفني... جيب أن يؤخذ يف االعتبار مجيع الظروف املتصلة ابحلالة، السيما املفاوضات اليت تكون قد متت بني الطرفني 
 والعادات اليت استقر عليها التعامل بينهما واألعراف، وأي تصّرف الحق صادر عنهما(.

ذلك من املقومات اليت يقوم عليها املعيار الذايت هو القصد والنية، حيث جيب األخذ بقصد الشخص الذي يقوم وك
(. كذلك فإّن اتفاقية 2013ابلسلوك وما خيلج نفسه من نزعة وقصد، وهذا يتجسد من أصل الفكرة األخالقية للمعيار )عمارة، 

 فات أحد األطراف وفقا لنيته وقصده.فيينّا تبني إىل أنّه جيب أن تفّسر بياانت وتصر 
وجتدر اإلشارة إىل أنّه يف الواقع العملي يصعب حتديد أو إثبات النية احلقيقية للطرف الصادر عنه البيان أو التصرف ومع 
ذلك فإنّه جيب العمل مببدأ حسن النية للوصول إىل القصد احلقيقي الذي كان يبتغيه الطرف من خالله سلوكه او بيانه 

(Neumayer, Ming and Dessemontet, 1993 وعلى الرغم من أّن اتفاقية فيينّا اعتمدت املعيار الذايت من .)
حيث املبدأ إال أّن نص هذه الفقرة يظهر أّن االتفاقية أتخذ ابلنية الظاهرة وليس الباطنة للطرف وذلك الن االعتداد بنية الطرف 

على علم أو يفرتض أن يكون على علم بقصد ذلك الطرف وبذلك فإنّه تصبح  يتوقف على مسألة فيما إذا كان الطرف اآلخر
(؛ إذ إنّه إذا ثبت أّن الطرف اآلخر مل يكن على علم بتلك 2002املسألة موضوعية يف الكشف عن نية واالعتداد هبا )الشرقاوي، 

, Yildirim) ( من نفس املادة2ا للفقرة )النية فإنّه يتعذر االعتداد بنية ذلك الطرف ويتم تطبيق ابملعيار املوضوعي وفق
2019) 
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ولبيان الية الكشف عن نية الطرف فإنّه ميكن اإلشارة إىل قضية حتكيم نظرهتا غرفة التجارة الدولية يف ابريس سنة 
ام البائع ، كان النزاع بني الطرفني حول تفسري بند من بنود العقد الذي يبني حتويل الثمن املؤقت إىل مثن ّنائي، حيث ق1995

إبرسال قائمة تتضمن الثمن املؤقت مشريا إلـيه يف نص مكتوب " الثمن املؤقت " يف القائمة واليت قبلها املشرتي، وبعد ذلك قام 
البائع إبرسال قائمة الثمن النهائي اليت رفضها املشرتي، حيث هيئة التحكيم سرت يف مسألة حسم مشكلة حتديد الثمن وذلك 

 ICC Courtيان الوارد من البائع الذي أعرب عن نيته، مع األخذ بنظر االعتبار علم املشرتي بتلك النية )ابالعتماد على الب
Of Arbitration Magnesium Case, 2003 يتبني من هذه القضية ان الكشف عن نية الطرف ميكن حتديده من )

 خالل البيان املكتوب الوارد من ذلك الطرف.
، أبرم ابئع فرنسي ومشرتي أمريكي عقدا لبيع املالبس ابلتقسيط، إذ أعلن املشرتي بناء 1991ويف قضية أخرى يف سنة 

على طلب البائع أبنّه سوف يقوم إبعادة بيع البضاعة إىل موزع يف أمريكا اجلنوبية. بعد تسليم الدفعة األّوىل من البضائع رفض 
عة إىل موزع يف أمريكا اجلنوبية. ويف ضوء ذلك علم البائع أبّن البضاعة قد املشرتي تقدمي املستندات الثبوتية اليت تثبت بيعه للبضا

بيعت يف اسبانيا، لذلك رفض البائع تسليم دفعات أخرى من البضاعة. وبناء على ذلك طالب املشرتي تعويضات على عدم تنفيذ 
البائع قد كشف عن نيته إىل املشرتي أبنّه جيب أن البائع للعقد، نظرت احملكمة النمساوية العليا يف هذا الشأن ورأت احملكمة أّن 
( من اتفاقية فيينّا، وكان املشرتي 8( من املادة )1يعاد بيع البضائع يف أمريكا اجلنوبية؛ وأنّه أمر مهم ابلنسبة للبائع وفقا للفقرة )

قد خالف العقد خمالفة جوهرية من شأّنا  على علم هبذه النية، لذلك بتت احملكمة يف هذا النزاع لصاحل البائع وبينت أّن املشرتي
 (.Oberster Gerichtshof, 2005) أن تعطي البائع احلق يف فسخ العقد يف ضوء اتفاقية فييّنا

ويتبني من القضية أعاله أّن احملكمة اعتدت ابلنية احلقيقية للطرف )البائع( ومّت الكشف عن هذه النية من خالل طلب 
ن التزامه إبعادة بيع البضاعة يف أمريكا اجلنوبية حتديدا وألزمت احملكمة املشرتي بتلك النية وأعطت البائع للمشرتي ابن يعلن ع

 احلق وفقا التفاقية فيينّا ابن يعلن فسخ العقد.
ويف نزاع آخر متعّلق مبطابقة البضاعة، أبرم مشرتي فرنسي عقدا لشراء اجلنب االيطايل مع ابئع ايطايل، وطلب املشرتي 

ي من البائع االيطايل أْن يرسل له البضاعة ليقوم إبعادة بيعها يف فرنسا؛ إذ إّن البضاعة مل تكن مغلفة ابلطريقة اليت يقتضيها الفرنس
القانون الفرنسي فالغالف مل يكن حيتوي على املعلومات اليت يفرضها القانون الفرنسي. وعليه فإنّه عند الكشف عن نية املشرتي 

أّن تصرحيات املشرتي جيب أن تفّسر على أنّه يريد شراء البضائع اليت تتوافق  -الغرفة التجارية  –غرونوبل بينت حمكمة استئناف 
 Cour d'Appel) مع القانون الفرنسي فيما يتعلق بقابلية البضائع للتسويق إلعادة بيعها، وعليه فإنّه مل تكن البضائع مطابقة

De Grenoble, 1995.) 
ه أّن احملكمة قامت ابلكشف عن نية الطرف )املشرتي(؛ وذلك من خالل تصرحياته أبنّه يريد إعادة يتبنّي من القضية أعال

بيع البضاعة يف فرنسا، وفّسرت احملكمة هذه التصرحيات مبثابة قصد ابن تكون البضاعة متوافقة مع ما ميليه القانون الفرنسي من 
 سية. شروط ليتمّكن من إعادة بيع البضاعة يف السوق الفرن

( من اتفاقية فيينّا أّن موضوعها ال يشمل النية املشرتكة لألطراف كما 8( من املادة )1وتظهر األعمال التحضريية للفقرة )
 The) هو احلال يف االجتاه العام يف قوانني العقود للبلدان املختلفة. ولكن موضوعها هو النية الفردية ألحد األطراف فقط

Secretariat, 1979موضع تفسري وفقا هلذه الفقرة  در اإلشارة إىل أّن النية غري معلنة أو غري واضحة ليست(. وجت
(Yildirim ,2019 وهذا ما أكدته األعمال التحضريية التفاقية فييّنا فيما يتعلق ابلنوااي اليت مل يـعرب عنها الطرف ببيان او .)

ية البـاطنة اليت خيفيها أحد األطراف ومل يظهرها للطرف (. ونستـنتج من ذلك أبّن النـThe Secretariat, 1979) تصرف
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حتديد اآلخر ال تعتد هبا االتفاقية، إذ إّن النية املعتربة يف اتفاقية فيينّا هي النية الظاهرة اليت يديل هبا الطرف ببيان أو تصرف ميكن 
 نيته من خالله.

( من 1صرف الصادر عن الطرف املشار إليهما يف الفقرة )وجتدر اإلشارة إىل أّن هناك خالفًا حول تفسري البيان أو الت
( من اتفاقية فييّنا الذي يتعلق ابلكشف عن النية احلقيقية لذلك الطرف، إذ إّن أحد الفقهاء يشري إىل أنّه جيب أْن يفّسر 8املادة )

, Yildirim) التعاقدية بني األطرافالبيان أو التصرف وفقا للوقت الذي يسري فيه أتثري ذلك البيان أو التصرف على العالقة 
2019.) 

ويشري فقيه آخر إىل أّن البيان او التصرف جيب ان يفسر وفقا للوقت الذي صدر فيه هذا البيان أو التصرف وليس الوقت 
من الواضح أّن الرأي الثاين أكثر مالءمة؛ ألّن  (Schlechtriem and Schwenzer, 2016)الذي يسري فيه أتثريه 

اتفاقية فيينّا تنظر إىل نية الطرف الذي يصدر عنه البيان أو السلوك كأساس، فإّن األخذ مبعىن البيان أو التصّرف يف وقت أتثريه 
 بعد صدوره سوف يؤدي إىل تغري معناه عن املعىن احلقيقي يف وقت صدوره.

( من اتفاقية فيينّا حتكم 8لبياانت الشفوية أو الكتابية اليت تصدر من األطراف فإّن املادة )إذ إنّه فضال عن تفسري ا
 Schlechtriem and) تصرفات األطراف اليت من شأّنا أْن تؤثر على العالقة التعاقدية بني األطراف من الناحية القانونية

Schwenzer, 2016) 
ابئع بولندي ومشرتي من التفيا عقدا مبوجب العقد يلتزم البائع بتسليم السكر  على سبيل املثال يف القضية البولندية ابرم

اخلام للمشرتي ليقوم مبعاجلته يف املصانع اخلاصة ابلسكر بعد إبرام العقد مل يسلم البائع اي من السكر اخلام إىل املشرتي؛ ألنه مل 
دعوى ضد البائع، وجدت حمكمة استئناف بياليستوك البولندية أّن يكن ميتلك الرتخيص الالزم للقيام ابلتزامه. قام املشرتي برفع 

األطراف قاموا إبّناء العقد ضمنيا، يف الوقت الذي كشف فيه البائع عدم قدرته على تسليم السكر اخلام، توقف الطرفان عن 
الطرفني إنفاذ التزاماهتما التعاقدية، وأشارت التزاماهتما التعاقدية، ومل يدفع املشرتي أي من الثمن املتعلق ابلبضاعة ومل حياول أي من 

 Bialystok( من اتفاقية فييّنا حيث رأت انه جيوز لألطراف اإلعراب عن النية من خالل السلوك )8يف ذلك إىل املادة )
Court Of Appeal, 2017 .) 

بيه مىت كان الطرف اآلخر على  ابلتايل ميكن فهم أّن التصّرف الصادر من الطرف والذي يتبني فيه قصده ميكن االعتداد
علم بذلك القصد، فاألمر غري مقتصر على النية الظاهرة من خالل البيان املكتوب الصريح، فاألمر ميتد إىل أوسع من ذلك 

 ليشمل البياانت الشفوية واملكتوبة والتصرفات اليت تصدر من قبل األطراف وكل ذلك مع مراعاة مجيع الظروف احمليطة ابلقضية.
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 املطلب الثاين: علم الطرف اآلخر بنية الطرف األّول
حتدد اتفاقية فيينّا شرطني الختاذ النية كأساس لتفسري البيان أو التصرف الصادر عن الطرف. الشرط األّول هو أن الطرف 

الطرفني على القصد احلقيقي للبيان. اآلخر يعلم النية احلقيقية للطرف الذي يديل ابلبيان. يف هذه احلالة، سيكون هناك إمجاع بني 
وتكون الغلبة للنية املشرتكة لألطراف يف تفسري معىن النص، حىت لو كان املعىن املوضوعي للنص يف العقد خمتلًفا عن التفسري 

تطيع (. ومبعىن آخر أنّه إذا كان الطرف اآلخر يعلم بنية الطرف األّول، فإنّه ال يسHuher and Mullis, 2007املستنتج )
االعتماد على املعىن احلريف للبيان او التصرف الصادر عن الطرف األّول، بل جيب عليه األخذ بنظر االعتبار النية احلقيقية للطرف 

 (.Brunner and Hurni, 2019الذي صدر عنه البيان او التصرف )
ي يديل ابلبيان أو يصدر عنه التصرف. أّما الشرط الثاين هو أّن الطرف اآلخر ال ميكن أن يكون جاهال لنية الطرف الذ

وضع هذا الشرط حلماية الطرف الذي يصدر عنه التصرف أو البيان من أي مطالبات قد يقوم هبا الطرف اآلخر يف املستقبل 
(Yildirim ,2019  هذه احلالة ال تشمل مجيع القضااي ولكن فقط القضااي اليت يكون فيها من الواضح أّن الطرف اآلخر .)

 ,Brunner and Hurniن املفرتض أْن يكون على علم بنية الطرف األّول الذي صدر عنه البيان أو التصرف )كان م
2019.) 

( من اتفاقية فيينّا تكمن يف حتديد جزئية ما إذا كان 8( من املادة )1يف تطبيق الفقرة ) وجتدر اإلشارة إىل أّن الصعوبة
بنية الطرف األّول، ابلتايل فإّن ذلك يتطلب أْن يكون هناك عالقة وثيقة بني  الطرف اآلخر يعلم أو يفرتض أن يكون على علم

األطراف ابإلضافة ملعرفتهم بعضهم بعضا بشكل جيد أو أن يكون البيان أو التصّرف الصادر من الطرف يسهل فهمه من قبل 
ر البياانُت والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفني ( من االتفاقية يف نصها )... تُفسً 8( من املادة )1الطرف اآلخر. إذ إّن الفقرة )

وفقا ملا قصده هذا الطرف مىت كان الطرف اآلخر...ال ميكن أن جيهله( تبني مفهوم أن الطرف اآلخر ملزم مبا كان من املفرتض أْن 
 ,Schlechtriem and Schwenzer)يكون على علم به حيث يعادل هذا االلتزام يف مفهومه اإلمهال اجلسيم 

فرنك سويسري وكان من الواضح  50,000. على سبيل املثال، إذا قام أحد األطراف إبرسال إجياب لبيع بضاعة بقيمة (2016
( فرنك سويسري وان القابل كان على علم أو كان ال ميكنه أن جيهل قصد املوجب، فإّن 500,000ان املوجب كان يقصد )

 (. The Secretariat, 1979) ( فرنك سويسري500,000الثمن يف اإلجياب جيب إن يفّسر على أنّه )
( من املادة 3وفقا للفقرة ) هذان الشرطان إىل جانب مراعاة الظروف املتصلة ابلقضية الذي تفرضه االتفاقية عند التفسري

ا جيب أن تفهم على أّّنا تتبىن ( من اتفاقية فييّنا إال أّنّ 8( من املادة )1( من اتفاقية فييّنا يضفون امليزة املوضوعية على الفقرة )8)
املعيار الذايت؛ ألّنا تعتمد على نية الطرف يف املقام األّول ولكن االعتداد هبذه النية يلتزم علم الطرف اآلخر بتلك النية، وكذلك 

 (.Yildirim ,2019مراعاة الظروف احمليطة )
جيب مراعاة الظروف احمليطة املتعلقة ابلقضية عند تطبيق الفقرة ( من اتفاقية فيينّا فإنّه 8( من املادة )3إذ إنّه وفقا للفقرة )

عندما يتعّلق األمر بتعيني قصد أحد الطرفني اوما يفهمه شخص سوي ( من نفس املادة إذ تنصُّ على أنّه: )2( أو )1)
متت بني الطرفني  اإلدراك جيب أن يؤخذ يف االعتبار مجيع الظروف املتصلة ابحلالة، السيما املفاوضات اليت تكون قد

. وفقا هلذه الفقرة فإنّه جيب أن تؤخذ والعادات اليت استقر عليها التعامل بينهما واألعراف وأي تصرف الحق صادر عنهما(
الظروف املوضوعية اليت آثرت على التعامالت بني الطرفني يف نظر االعتبار عند حتديد نية أحد الطرفني، حيث تبني هذه الفقرة 

(. وعليه فإنّه جيب Yildirim ,2019يكون هناك تفسري خمتلف لبيان معني أو تصرف وفقا الختالف الظروف )إمكانية أن 
 ,Schwenzer, Hachem and Kee( من اتفاقية فيينّا عند حتديد نية أحد الطرفني )8( من املادة )3تطبيق الفقرة )

2012.) 
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اليت يقوم عليها املعيار الذايت هو أخذ الظروف ذات الصلة يف نظر ومع ذلك فإنّه مت اإلشارة سلفا إىل انه من املقومات 
 االعتبار. وابلنتيجة فإنّه ال لبس فإّن اتفاقية فييّنا تتبىن املعيار الذايت يف التفسري.

كية على سبيل املثال، يف قضية متعلقة بتأخري تنفيذ االلتزامات التعاقدية من قبل البائع، ذكرت حمكمة االستئناف األمري
( أنّه عند تفسري العقود اليت حتكمها اتفاقية فييّنا، ال يكفي أن تؤخذ يف نظر االعتبار البياانت واألدلة املوضوعية 11)الدائرة 

( من اتفاقية فيينّا تتطلب من احملكمة أن جتري حتقيقا جوهراي يف النية 8( من املادة )1الصادرة من الطرفني، إذ إّن الفقرة )
راف، وذكرت أنّه عندما يتم حتديد النية الذاتية لألطراف فإنّه جيب األخذ يف نظر االعتبار مجيع الظروف ذات الشخصية لألط

 (.  U.S. Court Of Appeals, 1998( من اتفاقية فييّنا )8( من املادة)3الصلة ابلقضية وذلك وفقا للفقرة )
مهال الظروف املتصلة ابلقضية واليت تؤثر على بيان النية احلقيقية وفقا حلكم احملكمة األمريكية االستئنافية فإنّه جيب عدم إ

ألحد األطراف وكذلك فيما يتعلق ابلوصول إىل حقيقة معرفة الطرف اآلخر بنية الطرف األّول من أجل إلزامه أو عدم إلزامه بتلك 
 النية وذلك حسب الظروف املقرتنة ابحلالة. 

لم الطرف اآلخر بنية الطرف األّول فإنّه ميكن اإلشارة إىل قضية عرضت أمام هيئة ومن التطبيقات العملية فيما يتعلق بع
حتكيم يف غرفة التجارة الروسية متعلقة بعقد نفطي بني طرفني، كان الطرف األّول البائع )مؤسسة روسية( والطرف الثاين املشرتي 

مليون طن مرتي من النفط اخلام مبوجب جدول زمين  2ل إىل )شركة جتارية يف جبل طارق(. وفقا للعقد تعهد البائع بتسليم ما يص
حمدد حيث اتفق الطرفان على كمية وتواريخ الشحن يف مالحق منفصلة. يف إحدى الشحنات أوقف البائع الشحن بسبب أتّخر 

خلام املشحون شحنات قام هبا البائع، حيث بلغت الكمية اإلمجالية للنفط ا 3املشرتي يف دفع املستحقات املتعلقة آبخر 
 (. Tribunal Of International Commercial Arbitration, 1997طن مرتي ) 835.000

ويستخلص من القضية أعاله أبّن هيئة التحكيم اعتمدت على علم الطرف اآلخر بنية الطرف األّول فيما يتعلق بكمية 
النفط املراد تسليمه من قبل البائع، إذ إّن اجملرايت اليت اعتمدت عليها وقت إبرام العقد اليت تشري بشكل واضح إىل نية الطرف، 

انية عدم علم الطرف اآلخر هبذه النية وذلك ألّن االقرتاح قّدم من قبل البائع وعلم به وكذلك تشري بشكل واضح إىل عدم إمك
املشرتي وقت إبرام العقد دون اعرتاض منه وبذلك ألزمت هيئة التحكيم املشرتي بعلمه بتلك النية وفقا التفاقية فييّنا. وهذا ما 

ه عند وجود نية ظاهرة لدى الطرف األّول معلومة عند الطرف اآلخر خلصت إليه التطبيقات العملية األخرى املذكورة أعاله إذ إنّ 
 فإّن تلك النية تكون ملزمة. 
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 املبحث الثاين: املعيار املوضوعي
( من اتفاقية فيينّا يبني أّّنا تعتمد على املعيار املوضوعي وذلك من خالل تفسري النص 8( من املادة )2إّن نص الفقرة )

خص سوي اإلدراك يعمل نفس نوع عمل الطرف اآلخر ويف نفس ظروفه. وعليه فإنّه سيتناول هذا املبحث ابعتماد على ش
مطلبني، يتضمن املطلب األّول تعريف الشخص سوي اإلدراك ويتضّمن املطلب الثاين تطبيقات الشخص سوي اإلدراك يف 

 الكشف عن نية املتعاقد أو األطراف.
 ي اإلدراكاملطلب األّول: تعريف الشخص سو 

إّن مفهوم املعيار املوضوعي يعرف على انه مجلة القواعد العامة واليت تكون قابلة للتغيري ومؤكدة مستوحاة من املالحظة 
العامة واجملردة للسلوك املتوسط. واالحنراف عن هذا املعيار ميثل احنرافا عن السلوك االجتماعي املتبع املتوسط والذي يعد ّنوذجا يف 

 (.2001)الزبيدي،  ولغرض حمدد على أن ال يكون هذا السلوك يشكل يف حد ذاته احنرافا أخالقيا جمال حمدد
ولبيان املقومات اليت يقوم عليها املعيار املوضوعي فإّن ذلك يوجب اعتماد سلوك وصفات شخص ميثل ّنوذجا وسطيا 

على مدى مطابقة أو احنراف السلوك الشخصي ابملقارنة مع متزان يف اجملتمع العام أو يف الوسط املهين للتوصل إىل مدى التعرف 
(. وجتدر اإلشارة أّن للمعيار املوضوعي 2013هذا الشخص الذي ميثل ّنوذجا من الناحية االجتماعية أو املهنية )الشياعي، 

 لظروفتفسريات خمتلفة ومن هذه التفسريات هو الشخص سوي اإلدراك الذي يكون من صفة الطرف اآلخر ويف نفس ا

(Mcclintock, 1990.) 
( من اتفاقية فيينّا وذلك من خالل اعتماد معيار شخص سوي اإلدراك 8( من املادة )2وهذا النهج يتبني يف الفقرة )

 )كنموذج( تعتمد عليه االتفاقية من أجل التوّصل إىل التفسري احلقيقي لسلوك وبياانت األطراف.
هو مفهوم الشخص العاقل للتفسري، إذ إنّه ال ينبغي اللجوء إىل املفهوم احمللي حلل إّن اتفاقية فيينّا جاءت مبفهوم دويل و 

مشاكل املتعلقة ابلتفسري، حيث تتبىن قوانني البلدان مفهوم الرجل املعتاد وهذا ال يندرج ضمن إطار االتفاقية يف مفهومها احلديث 
 (.Opie, 2011وكذاك فإّن القانون العام قد هجر مفهوم الرجل املعتاد )

إّن مفهوم الشخص العاقل أو ما يسّمى شخص سوي اإلدراك وفقا التفاقية فيينّا ليس مفهوما جامدا، حيث تتغري فكرة 
هذا املفهوم مبرور الوقت اعتمادا على تطّور إدراك ومنظور التاجر الدويل، وذلك بسبب اختالف الظروف واملستجدات يف كل 

، وهذا أتثريه يظهر على القانون من انحية 2011خيتلف عن وصفه يف عام  1930عام  زمن، إذ إّن وصف الشخص العاقل يف
وأخرى، وعليه فإّن مفهوم الشخص العاقل يف اتفاقية فييّنا يتغري بال شك اعتمادا على التطورات التجارية الدولية احلاصلة، وبذلك 

أّن اتفاقية فييّنا توصف أبّّنا جمموعة من القواعد املتطورة، (، خصوصا Opie, 2011فإّن تفسريات االتفاقية تتغري تباعا لذلك )
وبذلك فبدال من أن تكون جمرد قواعد جامدة فإّّنا قواعد تتكيف مع التطّور احلاصل على الصعيد االجتماعي والثقايف والقانوين 

 (.Hackney, 2001تفاقية )واالقتصادي، وهذا يؤثّر يف ّناية املطاف على وصف مفهوم الشخص العاقل الذي تتبناه اال
( من اتفاقية 8( من املادة )1إذ إنّه يتم اللجوء إىل املعيار املوضوعي عندما ال ميكن تطبيق املعيار الذايت الوارد يف الفقرة )

ت وتصرفات أحد فيينّا. إذ إّن هذا املعيار يتيح للمحاكم وهيئات التحكيم قصدا افرتاضيا أو معياراي، وعليه فإنّه ينبغي تفسري بياان
الطرفني وفقا ملا يفهمه شخص سوي اإلدراك ومن نفس صفة الطرف اآلخر إذا وضع يف نفس الظروف، ووصف نتيجة هذا 

(. إذ إّن التفسري املوضوعي يشري إىل انه التفسري 2016)األونسيرتال،  التفسري القائم على املعيار املوضوعي أبنّه تفسري معقول
(. إذ إنّه وفقا للتفسري املوضوعي فإّن نية األطراف ال تؤخذ يف نظر االعتبار عند التفسري Rodak, 2011) الصحيح للنص

 (.Barnes, 2008وإّنا ينظر إىل الظروف اليت تساعد يف الوصول إىل املعىن )
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ك من خالل ( من اتفاقية تستخدم آلية منطقية ومعقولة يف التفسري، وذل8( من املادة )2واجلدير ابلذكر أّن الفقرة )
أتكيدها على تفسري بيان وسلوك الطرف وفقا لفهم الشخص سوي اإلدراك من نفس صفة الطرف اآلخر ويف نفس ظروفه. على 
سبيل املثال، فإنّه إذا قام أحد الطرفني بصياغة مذكرة مكتوبة للعقد ونشأ نزاع بني الطرفني حول تفسري بند من بنود العقد، فإّن 

كيم تفّسر البند وفقا ملنظور الشخص العاقل الذي يفرتض انه يعمل يف نفس نوع التجارة ونفس ثقافة الطرف احملكمة أو هيئة التح
 (.Smythe, 2016) اآلخر ويف ظل نفس الظروف

على هذا األساس فإنّه جيب إيالء االعتبار إىل فهم رجال األعمال الذين لديهم معرفة يف صناعة وجتارة معينة وابإلضافة 
وف احمليطة فإنّه جيب إعطاء األمهية عند التفسري إىل مبدأ حسن النية، إذ إّن التفسري املوضوعي له أمهية عملية كبرية إىل الظر 

لتحديد معىن االلتزامات التعاقدية خصوصا يف احلاالت متعلقة بتكوين العقد نفسه، حيث يكون من النادر حتديد البياانت 
يقية لألطراف، ومن حيث املبدأ فإنّه يتحمل الطرف الذي يعتمد على التفسري املوضوعي عبء املتبادلة اليت تعرّب عن النية احلق

 (.Brunner and Hurni, 2019إثبات الظروف اليت تؤدي إىل التفسري الذي احتج به )
لفصل األّول كما ورد سلفا يف ا ابإلضافة إىل مراعاة الظروف، فإّن مراعاة مبدأ حسن النية عند التفسري أمر حاسم كذلك

فإنّه جيب مراعاة حسن النية يف تفسري نصوص االتفاقية، وعلى هذا األساس فإنّه جيب مراعاة مبدأ حسن النية عند تفسري 
 ,Schlechtriem and Butler) ( من اتفاقية فيينّا8( من املادة )2مصطلح شخص سوي اإلدراك الوارد يف نص الفقرة )

لبند  طراف، على سبيل املثال، فإنّه يتطّلب مراعاة حسن النية يف حتديد املعىن احلقيقي(. كذلك يف تفسري بياانت األ2009
تعاقدي متنازع على تفسريه بني الطرفني، فإّن التفسري الذي يضمن نتيجة معقولة فإنّه يتوافق مع مبدأ حسن النية، وكذلك ان مبدأ 

أو تصرفًا صادر من أحد األطراف كأن يكون البيان بلغة خمتلفة غري  حسن النية يبني فيما إذا كان الطرف اآلخر قد فهم بياانً 
 (.Brunner and Hurni, 2019) املتفق عليه بني األطراف بشكل ضمين او صريح

وعلى الرغم من أّن املعيار املوضوعي يستمد تربيره من االعتبارات االقتصادية إذ إّن هدفه الرئيسي هو تقليل عدم اليقني يف 
النية املعامالت التجارية. إذ إنّه يوفر محاية للتجارة وتعزز املنفعة االقتصادية للعقود. ما يزيد من أمهيته أبنّه إذا كان االعتماد على 

ن الذاتية مطلقا فإّن املرء الذي يبدو أنّه وافق على بنود معينة فإنّه من السهل أن يتنّصل من املسؤولية من خالل االدعاء أبنّه مل يك
 (.Mckendrick, 1990) لديه نية حقيقية ابملوافقة عليها

وجتدر اإلشارة إىل أّن اتفاقية فيينّا مل تضع أي نتائج أو عواقب قانونية نتيجة التعارض الذي قد حيصل يف النية احلقيقية 
( من اتفاقية فييّنا مع 8املادة )( من 1املشار إليه يف الفقر ) –لكن نيته غري واضحة مبا يكفي  –للطرف الذي يديل ابلبيان 

( من نفس املادة أو عدم التطابق النوااي احلاصل بني نوااي األطراف وعليه فإّن القانون 2التفسري املوضوعي الذي يتم وفقا للفقرة )
 (.Schlechtriem and Butler, 2009احمللي يقرر يف مسألة العيوب اليت تشوب النية )

فإنّه ميكن للمرء أْن يستنتج أّن مصطلح شخص سوي اإلدراك وفقا التفاقية فييّنا ميكن تعريفه بناء على ما تقدم من حبث 
على انه شخص افرتاضي يكون عاقال ويوضع يف موضع الطرف اآلخر ويف نفس نشاطه او عمله مع مراعاة مبدأ حسن النية 

عليه هذا الشخص لبيان أو تصّرف الصادر من أحد  وكذلك الظروف احمليطة به للوصول إىل الفهم الصحيح املعقول الذي حيصل
 األطراف.

إّن تطبيق التفسري املوضوعي )املعقول( يتطلب أن يكون البيان الصادر عن الطرف قابال للفهم من قبل الشخص العاقل، 
 CISG) ضمن العقد على سبيل املثال إذا كانت البنود اليت يدرجها أحد األطراف غري قابلة للقراءة فإّّنا ال تعترب مدرجة

Advisory Council Opinion No 13, 2013 .) 
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(. هناك Schlechtriem, 1998ابإلضافة إىل أّن البيان الصادر جيب أْن يؤخذ معناه احلريف يف نظر االعتبار أيضا )
ل املثال مصطلحات بعض املصطلحات التجارية اليت هلا معىن معروف ويتم حتديد معىن هذه املصطلحات وفقا للقانون، على سبي

)واليت تعين أّن النقل  CIP)واليت تعين التسليم على الباخرة( و FOBالتجارية الدولية لغرفة التجارة الدولية املتعلقة ابلنقل مثل 
 (.Schlechtriem, 1998والتأمني مدفوع الثمن(، إّن هذه املصطلحات تساعد يف الوصول إىل املعىن املقصود من النص )

ىل ما تقدم فإّن االتفاقية عند تطبيق التفسري املوضوعي تلقي عبء اإلثبات على الطرف الذي يصيغ البيان أو ابإلضافة إ
البند يف العقد ويقوم إبخبار الطرف اآلخر به. وهذا بدوره مهم من انحية أّن األطراف يف املعامالت الدولية يكونون من خلفيات 

( من اتفاقية فيينّا تضع عبء اإلثبات على الطرف الذي يديل 8( من املادة )2الفقرة ) ثقافية ولغوية وجتارية خمتلفة وعليه فإنّ 
 (.Honnold, 1999ابلبيان او يقوم بصياغة العقد )

( من نفس املادة 3( من اتفاقية فيينّا يتطلب مراعاة الظروف احمليطة وذلك وفقا للفقرة )8( من املادة )2إّن تطبيق الفقرة )
جيب أْن تؤخذ يف نظر االعتبار عند التفسري مبا يف ذلك املفاوضات واملمارسات اليت  كل الظروف ذات الصلةأّن  اليت تشري إىل

(. وجتدر اإلشارة إىل أن مراعاة الظروف احمليطة املذكورة Honnold, 1999) أقامتها األطراف فيما بينهم وكذلك األعراف
 للتفسري وفقا التفاقية فيينّا كما ذكر سلفا.جيب مراعتها أيضاً عند تطبيق املعيار الذايت 

حيث املمارسات اليت ينشئها األطراف يف ما بينهم عادة تعطي املعىن املنشود من البند املتفق عليه يف العقد، على سبيل 
الطلب، فإنّه ميكن اعتبار املثال إذا كان من املعتاد أن يقوم البائع بتسليم البضاعة مباشرا بعد أن يقّدم املشرتي طلبا، وبدون أتكيد 

( من اتفاقية فيينّا اليت تنص على أّن: )... 18( من املادة )1صمت البائع يف املزيد من الطلبات مبثابة قبول وهذا خيالف الفقرة )
سابقة أّما السكوت أو عدم القيام أبي تصّرف فال يعترب أي منهما يف ذاته قبوال(، وكذلك فإنّه إذا كانت عمليات التسليم ال

للبضائع اليت تتضمن اسرتداد البائع للبضائع املعيبة فإّن ذلك يوجب التزاما على البائع ابستعادة البضائع املعيبة إذ إّن ذلك يعكس 
 (.Schlechtriem, 1998تفسري كلمة )اسرتداد( يف العقد )

اان، وهو ما يسمى ابلسكوت املالبس وجتدر اإلشارة أّن عبارة "يف ذاته" تعين أّن السكوت قد يستفاد منه القبول أحي
وذلك إذا صاحبته ظروف تقطع يف الداللة على اعتباره قبوال كما لو كان هناك تعامل سابق بني الطرفيني واتصل اإلجياب هبذا 

لتصرف (. إذ إّن االتفاقية أاتحت للمشرتي أو املخاطب ابإلجياب أن يعرب عن قبوله من خالل األداء أو ا1994)سرور،  التعامل
( واليت تنص على انه :)ومع ذلك إذا جاز مبقتضى اإلجياب أو التعامل 18( من املادة )3دون إخطار املوجب وذلك يف الفقرة )

اجلاري بني الطرفني أو األعراف أن يعلن املخاطب أو الذي عرض عليه اإلجياب عن قبوله ابلقيام بتصرف ما كالذي يتعلق 
)محزة،  ن دون إخطار املوجب عندئذ يكون القبول انفذا يف اللحظة اليت مت فيها التصرف...(إبرسال البضائع أو تسديد الثم

2013.) 
بناء على ما تقّدم فإنّه جيب أن يراعى يف التفسري املوضوعي مجيع الظروف احمليطة ومراعاة مبدأ حسن النية وكذلك إعطاء 

 االعتبار للنص.

 اإلدراك يف الكشف عن نية األطرافاملطلب الثاين: تطبيقات الشخص سوي 
( من اتفاقية فيينّا 8( من املادة )2يتناول هذا الفرع التطبيقات العملية للمحاكم وهيئات التحكيم فيما يتعلق بنص الفقرة )

 املتعلقة ابلتفسري املعقول عن طريق تطبيق شخص سوي اإلدراك.
ملاين كمية معينة من فراء شينشيال من متوسط إىل عايل اجلودة على سبيل املثال، يف قضية طلب مشرتي ّنساوي من ابئع أ

منها  239من البضاعة ابع املشرتي  249مارك أملاين للقطعة الواحدة من البضاعة. أرسل البائع  65إىل  35بسعر يرتاوح من 
حصال بقية الثمن املستحق. مارك فقط للبائع، وعليه أقام البائع دعوى ضد املشرتي الست 2400لعميل ايطايل. دفع املشرتي 
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نظرت حمكمة العدل العليا النمساوية يف النزاع وأيدت قرارات احملكمة االبتدائية اليت أصدرت حكمها لصاحل البائع وذلك بدفع 
ا للفقرة املبالغ اليت طلبها البائع ورأت أن عرض املشرتي يشكل إجيااب حمددا مبا فيه الكفاية فيما يتعلق بكمية البضاعة وسعرها وفق

( من اتفاقية فيينّا اليت تنص على أْن :)يعترب إجيااب أي عرض إلبرام عقد إذا كان موجها إىل شخص أو عدة 14( من املادة )1)
أشخاص معينني، وكان حمددا بشكل كاف وتبني منه اجتاه قصد املوجب إىل االلتزام به يف حالة القبول، ويكون العرض حمددا 

 ضائع وتضمن صراحة أو ضمنا حتديدا للكمية والثمن او بياانت ميكن مبوجبها حتديدها(. بشكل كاف إذا عني الب
حيث أتكدت حمكمة العدل العليا من هذه النتيجة وفقا لفهم شخص سوي اإلدراك من نفس صفة الطرف اآلخر يف 

( 3ر مجيع الظروف احمليطة وفقا للفقرة )( من اتفاقية فيينّا، وأخذت يف نظر االعتبا8( من املادة )2نفس الظروف وفقا للفقرة )
( من اتفاقية فيينّا. إذ إنّه فيما يتعلق بكمية البضاعة، رأت احملكمة أّن طلب املشرتي كمية معينة من البضاعة جعل 8من املادة )

با. أّما بنسبة اإلجياب حمدد بشكل كاف يف ضوء السلوك الالحق للمشرتي، والذي ابع على الفور مجيع البضاعة املسلمة تقري
لسعر البضاعة، فإنّه يف رأي احملكمة كان العرض حمدد مبا فيه الكفاية ألّن األطراف اتفقت على نطاق السعر الذي يرتاوح من 

 ماركا أملانيا للبضاعة متوسطة إىل عالية اجلودة، مما جيعل تسعري البضاعة ممكنا وفقا جلودة كل قطعة من البضاعة 65إىل  35

(Oberster Gerichtshof, 1994.) 
يّتضح من هذا التطبيق أّن احملكمة نظرت من منظور الشخص املعقول إىل وقائع القضية وأخذت يف نظر االعتبار ظروف 
القضية مبا يف ذلك سلوك املشرتي بعد قيامه إبعادة بيع البضاعة. واعتمادا على هذا األساس حددت وجود اإلجياب، وحتّققت 

 قا التفاقية فييّنا.من وجود متطلباته وف
يف قضية أخرى، أبرم ابئع ايطايل ومشرتي فرنسي عقدا ينص على ان يكون املشرتي الفرنسي هو الوكيل الوحيد للبائع يف 
فرنسا وكذلك املستورد الوحيد للحلوايت اليت ينتجها البائع، وعلى هذا األساس كان املشرتي ملزما بشراء البضائع وضمان سداد 

قيمتها. وبعد إعادة بيع البضاعة من قبل املشرتي، مل يدفع املشرتي مثن البضاعة إىل البائع، أعلن البائع إّناء % من 50قيمة 
العقد وأقام دعوى ضد املشرتي لدفع الثمن املستحق. دفع املشرتي أّن الثمن الذي ملزم بتسديده أقل من قيمة الثمن الذي طلبه 

لفرنسية أّن استالم املشرتي للبضائع دون االعرتاض على السعر الذي حدده البائع؛ جيب البائع. رأت حمكمة استئناف غرونوبل ا
( من اتفاقية فييّنا، وعليه أمرت احملكمة املشرتي بدفع 8( من املادة )2تفسري هذا السلوك على أنه قبول للسعر، وفًقا للفقرة )

 (.Cour d'Appel De Grenoble, 1995الثمن الذي طلبه البائع )
يّتضح من هذا التطبيق أّن احملكمة نظرت إىل الوقائع من منظور شخص سوي اإلدراك واستنتجت أّن قيام املشرتي 

 ابستالم البضاعة بعد حتديد السعر، مبثابة موافقة على السعر بشكل معقول.
انه طلب مشرتي أملاين البضائع  يف قضية قدمت أمام احملكمة اإلقليمية العليا يف كارلسروه جنوب أملانيا، كانت الوقائع فيها

)التسليم مع دفع الرسوم( غري خاضع للضريبة. عني البائع انقال  DDPعرب اهلاتف من ابئع فرنسي، كانت شروط التسليم هي 
لتسليم البضائع، ومع ذلك، مل يدفع املشرتي الثمن وأنكر استالم أي بضاعة، قدم البائع مذكرة تسليم وضع عليها املشرتي ختم 

 شري إىل أّن البضائع استلمت، ولكن بدون توقيع من قبل املشرتي. وعليه فإّن البائع طالب ابلثمن املستحق.ي
رأت احملكمة التايل، أواًل أّن الدليل الذي قدمه البائع ليس كافيا، اثنيا نظرت إىل مصطلح النقل املتفق عليه بني األطراف، 

( من اتفاقية فييّنا وعليه ذكرت احملكمة أّن املصطلح املتفق عليه وفقا ملفهوم شخص 8) ( من املادة2وفسرته احملكمة وفقا للفقرة )
سوي اإلدراك يف نفس ظروف املشرتي فإّن املشرتي حيق له استالم البضاعة يف حمل إقامته ولن يكون قلقا بشأن نقل البضاعة 

ة التسليم فقط بل يشمل انتقال املخاطر املتعلقة ابلبضاعة وأتمينها، وعلى هذا األساس رأت احملكمة أّن املصطلح ال يغطي تكلف
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 ,Oberlandesgericht Karlsruhe)  وال تنتقل هذه املخاطر إال عند تسليم البضائع إىل املشرتي يف مكان عمله
1992.) 

بائع مل يقدم دليال  يتضح من هذا التطبيق أّن البائع كان من املفرتض أن يسّلم البضاعة يف حمل عمل املشرتي، ومبا أّن ال
كافيا لالعتبار، فإّن احملكمة رأت أّن املشرتي مل يستلم البضاعة اليت ادعى البائع أبنّه سلمها له. واعتمدت يف تفسري بند آلية 

 التسليم وفقا ملنظور شخص سوي اإلدراك من صفة املشرتي و يف ظل نفس الظروف. 
وى ضد منتج هولندي )املدعى عليه(، مدعيا أّن املنتج مدين له يف قضية أخرى، أقام املدعي وهو اتجر بلجيكي دع

بتسليم كمية معينة بضاعة معينة كان التاجر البلجيكي قد دفع مثنها ابلفعل. ادعى املدعي أنّه على الرغم من عدم إبرام عقد رمسًيا، 
 ية قد نشأت بني الطرفني. إال أّن املنتج اهلولندي بقبوله الدفع قد خلق توقًعا مشروًعا أبّن عالقة تعاقد

نكر املدعى عليه وجود أي عقد مربم مع التاجر البلجيكي. واّدعى أّن التاجر البلجيكي عمل كوسيط لشركة روسية أخرى 
ورد ذكرها يف مستندات الدفع. كان للمدعى عليه عالقة جتارية مستمرة مع الشركة األخرى. جاء الدفع من قبل الوسيط البلجيكي 

وجيزة من استالم املدعى عليه لفاكس من الشركة األخرى، إذ مت طلب بضاعة وحتويل مبلغ معني من املال حسب سعره بعد فرتة 
 املعلن. وذكر أّن هذا اإلجراء هو ممارسة معتد هبا بني املدعى عليه والشركة األخرى.

فيينّا فإّن قيام املدعي بدفع املبلغ مل يكن إجيااب. ( من اتفاقية 14إّن احملكمة االبتدائية اهلولندية ذكرت انه وفقا للمادة )
وتوّصلت حمكمة االستئناف اهلولندية إىل نفس النتيجة، وأّكدت احملكمة العليا يف هولندا النتائج اليت توصلت إليها احملكمة 

كمة أنّه وفقا لفهم شخص سوي ( من اتفاقية فييّنا رأت احمل8( من املادة )2االبتدائية وحمكمة االستئناف، وذلك وفقا للفقرة )
اإلدراك من نفس صفة املدعى عليه ويف نفس الظروف فإّن الدفع الذي قام به املدعي ال يشكل إجيااب، فإنّه مل يكن للمدعى عليه 

س اآللية أي عالقة جتاري سابقة مع املدعي يف حني أّن املدعى عليه لديه عالقة جتارية مع الشركة الروسية األخرى واليت تتطلب نف
  يف الدفع )طلب الفاكس و اإلعالن عن الدفع، والدفع من وكالء وأماكن خمتلفني وتسليم البضاعة الحقا بواسطة املدعى عليه(

(Hoge Raad, 1997.) 
لغ يتضح من هذا التطبيق أّن احملاكم أعاله استنتجت وفقا للتفسري املعقول واستنادًا إىل الظروف احمليطة ابلقضية أبنّه املب

الذي قام بدفعه املدعي ال يشكل عرضا خصوصا أّن الشركة األخرى اليت لدى املدعى عليه عالقة جتارية مبنية على آلية دفع 
وتسليم معينة واليت تتطابق مع آلية الدفع اليت قام هبا املدعي فإّن هذا التصرف وفقا لشخص سوي اإلدراك ال ميكن عّده على أنّه 

 إجياب.
أّن اتفاقية فيينّا حتكم عقود بيع البضائع الدويل إال أّن حمكمة هولندا املركزية طبقت االتفاقية على عقد وابإلشارة إىل 

( من اتفاقية فيينّا، إذ إنّه أبرمت شركة كندية وطرف هولندي اتفاقية 8( من املادة )2ترخيص واستندت يف ذلك إىل الفقرة )
يف وقت الحق، نقل الربانمج إىل شركة أخرى، أقامت الشركة الكندية دعوى ضد ترخيص برجميات. نظرًا ألن الطرف اهلولندي، 

الطرف اهلولندي مدعية انتهاك بنود وشروط اتفاقية الرتخيص. نظرت احملكمة يف إمكانية تطبيق اتفاقية فيينّا على اتفاق الرتخيص 
ليس حامسا، إذ إنّه وفقا للشخص املعقول فإّن العقد  املربم بني الطرفني، الحظت احملكمة أّن وصف االتفاق أبنّه اتفاق ترخيص

 (.Rechtbank Midden-Nederland, 2015) يوصف أبنّه عقد بيع، وحتكمه االتفاقية
يتضح من هذا التطبيق انّه على الرغم من أّن االتفاق كان اتفاق ترخيص وهو يعدُّ من العقود اليت خيتلف عليها يف مسألة 

 فيينّا حتكمها أم ال، إال اّن احملكمة نظرت من منظور شخص سوي اإلدراك إىل العقد واعتربته عقد بيع. فيما إذا كانت اتفاقية



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 3
 

460 

أبرم مصنع صيين مملوك للدولة )ابئع( وشركة أمريكية )مشرتي( جمموعة من العقود لبيع أغطية الرأس من خالل وسيط 
مع بعضهما البعض ابستخدام ّنوذج عقد حيتوي على حد ائتماين ، بدأ الطرفان يف التعاقد مباشرة 1998صيين. منذ ّناية عام 

 ملدة تسعني يوما. إذ إّن املشرتي مل يسدد املبالغ املستحقة مبوجب عقود البيع أقام البائع دعوى ضد املشرتي.
( من املادة 1)عرضت القضية أمام احملكمة االبتدائية األمريكية يف والية كنساس ورفضت حجة املشرتي، بناًء على الفقرة 

( اتفاقية فيينّا، اليت حيتج ابن ّناذج العقد بينه وبني البائع على أّنا جمرد أتكيدات للطلبات بينه وبني الوسيط وأن هذه النية  8)
كانت معروفة للبائع. يف الواقع، مل يقّدم املشرتي أي دليل على ذلك. كما ال ميكن لشخص سوي اإلدراك يف نفس ظروف البائع 

( من اتفاقية فيينّا، ألّن النماذج املتبادلة بني 8( من املادة )2سر ّناذج العقد على أّنا جمرد أتكيدات وذلك وفقا للفقرة )أن يف
 U.S. Districtفصاعًدا مل تذكر الوسيط وهناك إشارة صرحية إىل الطرفني كمشرتي وابئع ) 1998الطرفني منذ ّناية عام 

Court, 2007.) 
( من اتفاقية فييّنا حني تعذر تطبيق الفقرة 8( من املادة )2بيق ابن هيئة التحكيم استندت إىل الفقرة )يتضح من هذا التط

 .( من نفس املادة، حيث رأت انه من منظور الشخص العاقل فإّن الطرفني قد أقاموا عالقة تعاقدية فيما بينهم ملزمة هلم1)
معينة، اتفق الطرفان يف العقد على السعر، وعلى الرغم من عدم  أبرم منتج إيطايل ومشرتي سويسري عقًدا لبيع بضاعة

إىل املبلغ املتفق عليه. قام املشرتي السويسري إبعادة بيع البضاعة يف  (VAT) ذكر ما إذا كان جيب إضافة ضريبة القيمة املضافة
يتقاضى البائع اإليطايل ضريبة القيمة املضافة،  البداية لزبون تركي، لكّنه طلب من البائع فيما بعد تسليم البضائع يف إسبانيا، ومل

ولكن عندما فرضت سلطات الضرائب اإليطالية الحًقا الضريبة على البضاعة يف ايطاليا، أقام البائع دعوى على املشرتي حبجة أنّه 
 .جيب أن يتحمل ضريبة القيمة املضافة

اده أنّه ليس من املعقول أن يتوقع البائع أّن املشرتي جيب إّن حمكمة االستئناف السويسرية يف تيسينو توصلت الستنتاج مف
أْن يدفع ضريبة القيمة املضافة. وذكرت فاتورة البائع صراحًة أّن ضريبة القيمة املضافة مل تكن مستحقة. نظرًا ألّن ضريبة القيمة 

اللوائح الضريبية لبلده وحساب السعر  املضافة هي ضريبة مستحقة مبوجب قانون بلد البائع، فإّن األمر مرتوك للبائع ملعرفة
 (.Tribunale D’appello, 2020التعاقدي مع مراعاة مجيع التكاليف الالزمة )

( من اتفاقية فييّنا تبنّي أّن تطبيق التفسري املعقول يتطلب أبْن 8( من )2بناًء على ما تقّدم من تطبيقات عملية للفقرة )
ت الصلة وأن يُنظر إىل فهم شخص سوي اإلدراك من نفس صفة الطرف اآلخر يؤخذ يف نظر االعتبار مجيع الظروف ذا

 املخاطب.
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 النتائج والتوصيات
 النتائج

   إّن اتفاقية فييّنا تستند على املعيار الذايت يف الكشف عن إرادة األطراف احلقيقية يف تفسري النصوص والتصرفات الصادرة
 عنهم.
  .إّن اتفاقية فييّنا اختذت من الشخص سوي اإلدراك كضابط لقياس بياانت وتصرفات األطراف عند تعذر تطبيق املعيار الذايت 
   على القاضي أو احملكم عند تفسري نصوص العقد أْن يبحث يف نوااي األطراف من أجل الوصول إىل املعىن احلقيقي لتلك

 وف احمليطة كاملفاوضات والتصرفات الالحقة لألطراف. النصوص مع األخذ يف نظر االعتبار الظر 
 

 التوصيات
  عقد مؤمترات بصفة دورية يشارك فيها القضاة من الدول األعضاء التفاقية فيينّا ملناقشة ما الصعوابت العملية يف تطبيق أو

 تفسري نصوص االتفاقية من أجل إجياد حلول وتوحيد وجهات النظر.
 ي لدى الشركات الدولية واجلهات ذات العالقة بعقود التجارة الدولية أبمهية الظروف احمليطة مبا يف ذلك إقامة ندوات لزايدة الوع

 املفاوضات وأتثريها على تفسري عقود البيع الدويل للبضائع اليت تربمها مع طرف أجنيب.
 لعقد يعكس نيتها احلقيقية بشكل واضح ضرورة مراعاة الصياغة اللفظية للعقد، وعلى األطراف املتعاقدة أْن تضمن أّن نصوص ا

 من أجل جتّنب أي مشكالت أو خالفات أو نزاعات مستقبلية ممّا يؤثر سلباً على االقتصاد الدويل. 
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