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1  المجلس االستشاري التفاقٌة األمم المتحدة لعقود البٌع الدولً للبضائع (CISG-AC):  هو مبادرة

القانون التجاري الدولً فً كلٌة الحقوق/ جامعة )بٌس( ومركز دراسات خاصة ٌدعمها معهد 
القانون التجاري )كوٌن ماري(/ جامعة لندن. وقد تم إنشاؤه لدعم فهم اتفاقٌة األمم المتحدة بشأن 

 .(والتروٌج والمساعدة فً التفسٌر الموحد لها. )انتهى (CISG) عقود البٌع الدولً للبضائع

إننا شرعنا بترجمة المتن إلى اللغة العربٌة مع ذكر بعض المصطلحات غٌر ونود أن ننوه إلى 
الرائجة لدٌنا بلغتها اإلنجلٌزٌة إلى جانب ترجمتها لزٌادة فً التوضٌح، وفٌما ٌخص الهوامش فقد 
ترجمنا ما تتضمن منها معرفة قانونٌة أو أراء فقهٌة، أما التً تقتصر على ذكر المصادر وأسماء 

 ،لالطالع على نص هذا الرأي باللغة اإلنكلٌزٌة. (قد نقلناها حرفٌاً من مصدرها. )المترجمالشُّّراح ف

  :أنظر الرابط التالً

http://www.cisgac.com/file/repository/CISG_AC_Opinion_8_English.pdf   
د. هذه االتفاقٌةمن  (61و ،45)انظر المواد   1 القواعد المتعلقة  (44 -44)المواد  بٌنما تحدِّ

. على الحق فً التعوٌض أو حسابه ىٌد من المواد األخرالعد كما ٌمكن أن تؤثربالتعوٌضات، 

 هذه من (88و ،84و ،86و ،85و ،88و ،66و ،9و ،8و ،4و ،6)المواد  فً ذلك انظر

 .االتفاقٌة
على قواعد تخفٌف  (44)تنص المادة كما . ( من هذه االتفاقٌة46 -44) الموادانظر   2

على إعفاءات معٌنة من  (88و  49)تنص المادتان و (.44) المادة انظر تعوٌضات،ال

 .( من هذه االتفاقٌة88،  49) الموادسؤولٌة. انظر الم
3 See H. Stoll & G. Gruber in P. SCHLECHTRIEM & I. SCHWENZER, 

COMMENTARY ON THE U.N. CONVENTION ON THE INTERNATIONAL 

SALE OF GOODS, 2d edition, Oxford, New York, 2005, art. 74 ¶ 2; J. 

HONNOLD, UNIFORM LAW FOR INTERNATIONAL SALES, 3d edition, 

Kluwer, The Hague, 1999, § 403 (citing TREITEL, REMEDIES, 1998, 82). 

http://www.cisgac.com/file/repository/CISG_AC_Opinion_8_English.pdf
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الرأي السادس للمجلس ، انظر (44)الع على مناقشة حساب التعوٌضات بموجب المادة لالطّ   4

حساب المعنً ب، مم المتحدة المنظمة لعقود البٌع الدولً للبضائعاأل تفاقٌةالاالستشاري 

 .المذكورةالتعوٌضات بموجب المادة 
 ( من هذه االتفاقٌة.46و 45أنظر: المواد )  5

6 See P. HUBER & A. MULLIS, THE CISG - A NEW TEXTBOOK FOR STUDENTS 
AND PRACTITIONERS, Sellier, München, 2007, § 13(VII)(1).] 

على الرغم من أن  :. فعلى سبٌل المثال(44)باالقتران مع المادة  (46و، 45)تعمل المادتان   4

 خرقعدم القٌام بذلك قد ٌ إال أنلة بدٌلة، طرف المتضّرر بإجراء معامال تلزم ال (45)المادة 

 اتفاقٌةمن  (44)بتخفٌف األضرار. انظر المادة  ( الذي ٌقض44ً)المادة  الوارد فً تزاملاال

ة التحكٌم التجاري الدولً فً غرفة التجارة أهٌ الصادر عنقرار التحكٌم  انظر أٌضاً و ،البٌع

 (.2888 وٌونٌ حزٌران/ 6)د الروسً، والصناعة باالتحا

الحظت أن المشتري قد ( (CISG)التفاقٌة التابعة  (1249))بٌس( رقم  ة التحكٌمأإن هٌكما 

خ العقد واالنخراط فً لم ٌف بالتزامه بتخفٌف األضرار الناجمة عن فشله فً فس متضّررال

بالمادة  (46)بموجب المادة  حصول على التعوٌضاتتأثر الٌأن  كذلك. وٌمكن )صفقة بدٌلة

إذا  ،بمعاملة بدٌلة القٌام متضّررالطرف المن  بتخفٌف األضرار قد ٌقتضً ألن االلتزام (؛44)

أقل من تلك المحسوبة بصورة  األضرار ستكونأن  عملًبشكل و إثبات ذلك من شأنه كان

 . (46)لمادة ل وفقاً  نظرٌة
8 P. SCHLECHTRIEM, CALCULATION OF DAMAGES IN THE EVENT OF 

ANTICIPATORY BREACH UNDER THE CISG, 2006, §§ I, III (available at 

http://www.cisg-online.ch/cisg/FS%20Hellner.pdf) (“SCHLECHTRIEM, 

CALCULATION OF DAMAGES”); see also CISG-AC Opinion No. 6, 

Calculation of Damages under CISG Article 74 (Spring 2006). 
9  See SCHLECHTRIEM, CALCULATION OF DAMAGES, op. cit. (stating “the 

‘abstract calculation of damages under the market price rule may 

initially produce odd results if current prices for the goods are 

decisive” and that “windfall profits could be controlled and avoided to 

a certain extent under the duty to mitigate damages contained in Art. 

77 CISG”). 
10 See GERMANY, LG München (Furniture case), 6 April 2000, CISG-

Online.ch 665, English translation available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000406g1.html . 
 .CISG( من 45انظر المادة )  11
 .انظر المرجع نفسه  12

13 See Stoll & Gruber, op. cit., art. 75, ¶ 1. 

http://www.cisg-online.ch/cisg/FS%20Hellner.pdf
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000406g1.html
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14 See V. Knapp, in C. BIANCA & M. BONNELL, COMMENTARY ON THE 

INTERNATIONAL SALES LAW, THE1980 VIENNA SALES CONVENTION, 

Giuffrè, Milano, 1987, art. 75 ¶ 2.1. Both the UNIDROIT Principles and 

the PECL contain provisions similar to Article 75 of the Convention. See 

UNIDROIT Principles art. 7.4.5; PECL art. 9:506. 
 .Stoll & Gruber, op. cit., art. 76 ¶ 5. أنظر: CISG( من 55أنظر المادة )  15
 . CISG( من 55انظر المادة )  16
 .CISG( من 45أنظر المادة )  14

18 See Stoll & Gruber, op. cit., art. 75 ¶ 6; see also ARBITRAL AWARD, ICC 

8128/1995 (Chemical fertilizer case), CISG-Online.ch 526, English 

translation available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958128i1.html . 
19 See ARBITRAL AWARD, ICC 8128/1995 (Chemical fertilizer case), CISG-

Online.ch 526, English translation <available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958128i1.html> (factors such as time 

constraints on the aggrieved party will be considered in determining 

whether the price of a substitute transaction was reasonable); see also 

Stoll & Gruber, op. cit., art. 75 ¶ 6. 
20 See Secretariat Commentary, art. 71 [draft counterpart to CISG art. 75], 

¶ 4 (available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-75.html ). The 

Secretariat Commentary is on the 1978 Draft of the Convention; there 

exists no official commentary on the CISG. Nevertheless, the 

Commentary reflects that Secretariat’s impressions of the purposes and 

effects of the Commission’s work and provides a helpful analysis of 

official text of the CISG. See A. KRITZER, GUIDE TO PRACTICAL 

APPLICATIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS 

FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS, Kluwer, 1990 (“*The 

Secretariat] Commentaries are the closest available counterpart to an 

Official Commentary on the Convention and, when they are relevant, 

constitute the most authoritative citations to the meaning of the 

Convention that one can find.”). 
21 See Stoll & Gruber, op. cit., art. 75 ¶ 7. 
22 See Secretariat Commentary, op. cit., art. 71 ¶ 5. 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958128i1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958128i1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/secomm/secomm-75.html
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23 See, e.g., GERMANY, OLG Hamburg (Iron molybdenum case), 28 

February 1997, CISG-Online.ch 261, English translation available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970228g1.html . 
24  See, e.g., GERMANY, OLG Düsseldorf (Shoe case), 14 January 1994, 

CISG-Online.ch 119, English translation available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940114g1.html  (ruling three months 

reasonable period for sale of seasonal goods). 
25 See GERMANY, OLG Hamburg (Iron molybdenum case), 28 February 

1997, CISG-Online.ch 261, English translation available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970228g1.html  (allowing calculation 

under Article 75 despite no formal avoidance of the contract, when 

necessary to uphold general fairness under the principle of good faith). 

See Stoll & Gruber, op. cit., art. 75 ¶ 5. 
26 See GERMANY, OLG Bamberg (Fabric case), 13 January 1999, CISG-

Online.ch 516, English translation available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990113g1.html  (calculation under 

Article 75 inappropriate when aggrieved buyer made cover purchase 

prior to avoiding the contract). In such case, damages may be calculated 

under Article74. 
27 See Knapp, op. cit., art. 76 § 2.4; see HONNOLD, op. cit., § 410.1. 
28 See Secretariat Commentary, op. cit., art. 71 ¶¶ 3-4. 
29 See id. at ¶ 4. 
30 See id. at ¶ 6. 
31 See Knapp, op. cit., art. 75 § 2.6. 
32 See GERMANY, OLG Hamm (Frozen bacon case), 22 September 1992, 

CISG-Online.ch 75, English translation available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920922g1.html  (declaring that 

Article 76 should be used in this circumstance). 
33 See id. 
34 See Stoll & Gruber, op. cit., art. 75 ¶ 9. 
35 See id. 

 شأنه أن ٌخلق. وٌشٌر أحد المعلقٌن إلى أن "هذا الحل من االتفاقٌة هذه من (45)انظر المادة   36

، وأنه بعٌد جدا عن صٌاغة األحكام التً تشٌر بوضوح إما مبرر لهاحالة من عدم الٌقٌن ال 

 .فً هاتٌن الحالتٌن هذه االتفاقٌةمن  (44)أو المادة  (46)إلى المادة 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970228g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940114g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970228g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990113g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920922g1.html
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37 . See Stoll & Gruber, op. cit., art. 75 ¶ 9. 

. فً حٌن لم تتناول مبادئ الٌونٌدروا وال (41ه، المادة )ذكر بقانظر تعلٌق األمانة، مرجع س  38

كون المعاملة عندما ت تعوٌضاتصراحة مسألة كٌفٌة حساب ال مبادئ قانون العقود األوروبً

وتؤدي إلى استنتاج  تفاقٌةلالمماثلة  تعوٌضاتلحساب ال مبانٌهاالبدٌلة غٌر معقولة، فإن 

 (4.4.6-4.4.1) موادات. انظر الدومفاده أنه سٌتم التوصل إلى نفس النتٌجة تحت هذه األ

مبادئ قانون العقود من  (584: 9 -586: 9) وكذلك المواد ،مبادئ الٌونٌدروامن 

 األوروبً.
39  See HONNOLD, op. cit., § 415. مبادئ قانون العقود تنص مبادئ الٌونٌدروا وو

وق الطرف لسعر الس تعوٌضها صٌغة الاألوروبً على أنه فً الحاالت التً ال تمنح فٌ

( 6.4.4) ةادالمأنظر:  المطالبة بتعوٌضات إضافٌة. هٌجوز لف، المتضّرر "منفعة الصفقة"

وٌسمح . مبادئ قانون العقود األوروبًمن ( 584: 9) ادةن مبادئ الٌونٌدروا، وكذلك المم

 عٌةتبالعرضٌة وال لحصول على التعوٌضات.( باU.C.Cالقانون التجاري الموحد األمٌركً )

غٌر  المتعّهد لهر السوق سعل تعوٌض( عندما ال تجعل صٌغة الكسب الفائت)بما فً ذلك ال

 ( من القانون المذكور.412-2, 486-2§§ ( و)(2)488-2§ أنظر المواد ) .متضّرر
40 See Stoll & Gruber, op. cit., art. 75 ¶ 10; see FLECHTNER, Remedies 

under the New International Sales Convention: The Perspective from 

Article 2 of the U.C.C., 8 J.L. & COM. pp. 53, 97-107 (1988) at 53, 95. 
41 See AUSTRALIA, Downs Investments v. Perwaja Steel, Supreme Court 

Queensland, 17 November 2000, CISGOnline.ch 587 (awarding seller 

cost associated with chartering new vessel to deliver goods to 

substitute buyer). 
42 See Stoll & Gruber, op. cit., art. 75 ¶ 10; see also UNITED STATES, 

Delchi Carrier S.p.A. v. Rotorex Corp., U. S. Court of Appeals (2d 

Circuit), 6 December 1995, CISG-Online.ch 140 (noting that labor 

expenses associated with plant shutdown due to breach might be 

available if they were variable costs). 
أبرٌل نٌسان/  28) بتارٌخ ،(Shoe case) قضٌة الحذاء األلمانٌة فً كرٌفٌلدقد قضت محكمة   43

تكبدها  ملت رسوم المحامً التًشوالتً  ،"األضرار اإلضافٌة التً منحت للبائعبـ ،(1993

التً دفعها البائع مقابل القروض، والخسارة التً تكبدها  ، والفوائدالبائع إلعالن فسخ العقد

على المشتري أن ٌسددها خفض قٌمة اللٌرة اإلٌطالٌة منذ التارٌخ الذي كان من الواجب نتٌجة 

 .فً األصل"
أٌلول/  26، بتارٌخ )(Cutlerly case)السوٌسري فً قضٌة  كانتون أرجاوقضت محكمة   44

إعادة  ل ثمن شراء بضائع لم ٌستطعتشمللبائع منح تعوٌضات إضافٌة بـ " (1994سبتمبر 

رفضه قبول السلع عند تقدٌم بالمشتري  إخالل، فً حالة وتكالٌف نقل العطاء غٌر الناجح ،ابٌعه

كانون األول/  6ثانٌة، بتارٌخ )". وكذلك قضت محكمة االستئناف األمرٌكٌة الدائرة الالعطاءات
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منح تعوٌضات عن النقل البحري والجمارك والعواقب المتصلة برفض ( بـ"1995دٌسمبر 

 ". السلع المعٌبة وإعادتها
بـ)قضٌة ( المتعلق CISG-Online.ch 526) (ICC 8128/1995رقم) قرار التحكٌم قضى  45

خصصة بأكٌاس م المخل المشتري تزوٌدقٌامه ب)منح البائع فً حالة بـ األسمدة الكٌمٌائٌة(

. وقضت ، تكالٌف األكٌاس الجدٌدة المستخدمة فً صفقة بدٌلة(الستخدامه فً تسلٌم البضائع

( بـ 1995دٌسمبر  كانون االول/ 6كذلك محكمة االستئناف األمرٌكٌة )الدائرة الثانٌة(، بتارٌخ )

 سلع لم ٌتم تسلٌمها(. الستخدام معاشراؤها  اقتصر )منح تعوٌضات تتعلق باآلالت
46 See Stoll & Gruber, op. cit., art. 75 ¶ 11. 
47 See GERMANY, LG München (Furniture case), 6 April 2000, CISG-

Online.ch 665, English translation available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000406g1.html . 
48 See id. 
49 See GERMANY, OLG Hamburg (Jeans case), 26 November 1999, CISG-

Online.ch 515, English translation available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991126g1.html  (citing danger of 

double recovery). 
50 See Stoll & Gruber, op. cit., art. 75 ¶ 11. 

 .(1¶  4.4.5) مادةال، لٌق الرسمً على مبادئ الٌونٌدرواانظر بشكل عام التع  51
52 See CISG art. 76(1); cf. U.C.C. §§ 2-708(1) (seller’s market price 

damages), 2-713 (buyer’s market price damages); see also FLECHTNER, 

op. cit., at 99 (discussing the differences between the U.C.C.’s manner 

for measuring market price damages and method set forth in the 

CISG). 
بموجب المادة  تأن ٌحصل على التعوٌضاللطرف المتضّرر  من األجدى بأنهكما لوحظ   53

 (.44بموجب المادة ) ٌها من أن ٌسعى للحصول علبدالً (،  46)
 ( من هذه االتفاقٌة.46انظر المادة )  54

55 See GERMANY, OLG Hamm (Frozen bacon case), 22 September 1992, 

CISG-Online.ch 75, English translation available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920922g1.html  (noting that in the 

presence of a substitute transaction, concrete calculation of damages 

under Article 75 prevails over abstract calculation under Article 76). 
56 See Stoll & Gruber, op. cit., art. 76 ¶ 1.g 
57 See Secretariat Commentary, op. cit., art. 72 [draft counterpart of art. 

76 CISG] ¶ 2. 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000406g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991126g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920922g1.html
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58 See E.A. FARNSWORTH, FARNSWORTH ON CONTRACTS, 3d edition, 

Aspen, New York, 2004, p. 252; see also P. SCHLECHTRIEM, UNIFORM 

SALES LAW - THE UN-CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE 

INTERNATIONAL SALE OF GOODS, Manz, Vienna, 1986, p. 97. 
59 See Knapp, op. cit., art. 76 § 2.4. See also J. ZIEGEL, THE REMEDIAL 

PROVISIONS IN THE VIENNA SALES CONVENTION: SOME COMMON 

LAW PERSPECTIVES, in N. GALSTON & H. SMIT, eds., INTERNATIONAL 

SALES: THE UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE 

INTERNATIONAL SALE OF GOODS, M. Bender, New York, 1984, § 9.05 
وبالمثل (، 46)للمادة  اً مشابه اً من مبادئ الٌونٌدروا على حكم (4.4.6) وادتحتوي الم  68

على  تعوٌضاتحكما لحساب ال  (9:584العقود األوروبً فً مادتها ) قانون ت مبادئضمنت

 .نظري أساس
 من هذه االتفاقٌة. (46/1انظر المادة )  61

62 See Stoll & Gruber, op. cit., art. 76 ¶ 3. 
63 See SCHLECHTRIEM, CALCULATION OF DAMAGES, op. cit., §§ IV. 1, 3(b). 
64 See id. 
65 See Stoll & Gruber, op. cit., art. 76 ¶ 5; see also Summary of Records of 

Meetings of the First Committee, 37th Meeting, Consideration of the 

Report of the Drafting Committee to the Committee, Article 71 and 72 

[became CISG article 75 and CISG article 76], 7 April 1980, available at: 

 http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/firstcommittee/Meeting37.html . 
66 See ESTONIA, Tallinna Ringkonnakohus (Novia Handelsgesellschaft 

mbH v. AS Maseko), 19 February 2004, CISG-Online.ch 826, English 

translation available at 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040219e3.html  (holding seller was 

required to provide adequate proof as to existence of current price 

for tomato paste in order to recover damages under Article 76). 
67 See Knapp, op. cit., art. 76 § 3.3; see also Official Comment to 

UNIDROIT Principles, art. 7.4.6 ¶ 2 (“This will often, but not 

necessarily, be the price on an organised market.”). However, “goods 

which are made under special order by the buyer” may necessitate 

that damages be calculated under Article 74 instead of Article 76. See 

F. ENDERLEIN & D. MASKOW, INTERNATIONAL SALES LAW, Oceana, 

New York, 1992, art. 76 § 2. 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/firstcommittee/Meeting37.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040219e3.html
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68 See GERMANY, OLG Celle (Vacuum cleaners case), 2 September 1998, 

CISG-Online.ch  506, English translation available at: 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980902g1.html  (stating “*t+he 

current price is the price that is generally charged for goods of the same 

kind in the respective industry under comparable circumstances”); see 

also B. NICHOLAS, The Vienna Convention on International Sales, 105 

L.Q. REV. 230, 1989, Fn. 30. To determine if the goods are comparable, 

a tribunal may look to CISG Article 35, which sets forth the requisite 

factors for conforming goods. Cf. ARBITRAL AWARD, ICC 8740 (Russian 

coal case), 1 October 1996, CISG-Online.ch 1294. 
السعر الذي ٌتم  بأنه" جاريالٌونٌدروا "السعر ال( من مبادئ 6.4.4)المادة  على ٌوضح التعلٌق  69

تحدٌده مقارنة بالسعر الذي ٌتم تحصٌل عموًما مقابل نفس السلع أو الخدمات أو ما شابه ذلك. 

، من لمنظمات المهنٌة والغرف التجارٌةمن ا جاريلى دلٌل على السعر الٌمكن الحصول عو

 روا.مبادئ الٌونٌد من (2¶  6.4.4) على المادة بٌن مصادر أخرى. انظر التعلٌق الرسمً

نص على ت( PECL)مبادئ قانون العقود األوروبً على الرغم من أن ومن الجدٌر بالذكر 

حدد هذا تال  إال أنها، جاريلفرق بٌن سعر العقد والسعر التعوٌضات تساوي ا لحصول علىا

مبادئ قانون ( من 584: 9) مادةفً التعلٌق والمالحظات. انظر الالمصطلح فً النص أو 

 .(PECL) العقود األوروبً
70 See ARBITRAL AWARD, CIETAC (Silicon and manganese alloy case), 1 

February 2000, CISG/2000/01, English translation available at 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000201c1.html  (appropriate to 
apply a percentage reduction when current price is based on goods of 
superior quality to those of avoided contract). See ARBITRAL AWARD, 
CIETAC (Silicate-iron case), 18 April 1991, CISG/1991/01, English 
translation available at 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910418c1.html  (inappropriate to 
use published price of goods that did not incorporate the same 
delivery terms as the avoided contract). 

41  See Stoll & Gruber, op. cit., art. 76 ¶ 11. عام  تفاقٌةهذه االأشار مشروع و

بطال أن ٌعلن اإل متضّرر(( إلى اللحظة التً ٌمكن فٌها للطرف ال1) 42)المادة فً  (1948)

من المضاربة على  متضّررتم تصمٌم هذا لمنع الطرف الو ؛كنقطة مرجعٌة لوقت اإلبطال

ألنها كانت غٌر مؤكدة للغاٌة  ؛ٌر مقبولةهذه اللغة غأن  حساب الطرف اآلخر. غٌر أنه رئً

، ال سٌما فً حاالت م التً تفسٌر هذا الحكموتعطً قدًرا كبًٌرا من السلطة التقدٌرٌة للمحاك

 .See Knapp, op. cit., art. 76 §§ 2.9.1-2.9.3 االنتهاك االستباقً.
صٌغة مفصلة مثل  (PECL) تتضمن مبادئ الٌونٌدروا وال مبادئ قانون العقود األوروبً مل  42

وقت  هنص كالهما على تحدٌد. وٌجاريشأن وقت تحدٌد السعر الب ( المذكورة46)المادة 

http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980902g1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000201c1.html
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910418c1.html
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. PECLمن  (594 :9) لمادةا وكذلك (6.4.4) مادةانظر مبادئ الٌونٌدروا ال. إنهاء العقد

 ساقاألمرٌكً إلى أنه عادًة ما ت من القانون التجاري الموحد (2)المادة وكذلك ذهبت 

شتري فً الوقت الذي علم الم اتسعر السوق للبائع فً وقت تقدٌم العطاء وتعوٌض وٌضاتتع

وتم تقدٌم الدعوى للمحاكمة  عن فسخ مبتسرعبارة  خالل. ومع ذلك إذا كان اإلخاللفٌه باإل

سعر السوق فً القانون التجاري الموحد فً  تعوٌضاتٌتم قٌاس ف، تنفٌذ حكم اإلبطالقبل 

 .See FLECHTNER, op. cit., at 99-100فسخ".فٌه الطرف المتضّرر بالذي علم الوقت ال
73 See Stoll & Gruber, op. cit., art. 76 ¶11. 
74 FLECHTNER, op. cit., at 99. This double test was apparently adopted 

because some delegates felt that the test in the draft article (the time 

when the aggrieved party first had the right to avoid the contract) was 

too vague, and because others were concerned that the substitution of 

the time of actual avoidance might enable the aggrieved party to 

postpone avoidance to take advantage of a fluctuating market. On the 

other hand, the time of delivery was not generally suitable either 

because there might not have been any delivery as in the case of an 

anticipatory repudiation. Thus, the final text of Article 76 was regarded 

as an appropriate compromise. See J. ZIEGEL in REPORT TO THE 

UNIFORM LAW CONFERENCE OF CANADA ON CONVENTION ON 

CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS, 1981 (available 

at: 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/ziegel76.html ). 
75  See SCHLECHTRIEM, CALCULATION OF DAMAGES, op cit., Preliminary 

Remarks. 
76 See id., §§ III(2)(c), (d). 
77 See Secretariat Commentary, op. cit., art. 71 ¶ 4. 

 ( من هذه االتفاقٌة.46انظر المادة )  48
غٌر ملزم بتسلٌم البضائع فً أي مكان معٌن آخر،  إذا كان البائع ( على ما ٌلً:31تنص المادة )  49

 فإن التزامه بالتسلٌم ٌكون على النحو اآلتً:

 ")أ( تسلٌم البضائع إلى أول ناقل إلٌصالها إلى المشتري، إذا تضمن عقد ُ البٌع نقل البضائع؛    

د ٌتعلق ببضائع )ب( وفً الحاالت التً ال تندرج تحت الفقرة الفرعٌة السابقة، إذا كان العق     

محددة أو بضائع معٌنة بالجنس ستحسب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج، وعرف 

الطرفان وقت إبرام العقد أن البضائع موجودة فً مكان معٌن أو أنها ستصنع أو ستنتج 

 ٌلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري فً ذلك المكان؛  -فً مكان معٌن

ٌلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري فً المكان  -األخرى )ج( وفً الحاالت     

 الذي كان ٌوجد فٌه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد."

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/ziegel76.html
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ٌع الذي ٌنطوي على نقل بٌن البٌع العادي والب ةالمادهذه  ومن الجدٌر بالذكر تمٌز

المكان الذي ٌسلم فٌه البائع ، ٌكون مكان التسلٌم هو عندما ٌنطوي على نقل البضائعفالبضائع. 

 رأت محكمة: فعلً على سبٌل المثال البضاعة إلى الناقل األول إلرسالها إلى المشتري.

فً قضٌة بٌن مشتر إٌطالً وبائع سوٌسري أن مكان األداء هو إنجلترا، حٌث تم تسلٌم  إٌطالٌة

 .البضائع إلى شركة نقل فً شٌفٌلد
 (and (2)713-2( 1)488-2§§ التفاقٌة، ونص المواد (( من هذه ا2)46بمقتضى المادة ) 88

فً مكان ٌتم قٌاس التعوٌضات عن أسعار السوق من قانون التجارة األمرٌكً الموحد، فأنه 

وكذلك تذهب المادة . بالنسبة للمشتري من الحاالتفً العدٌد كذلك ، والمناقصة بالنسبة للبائع

إلى أنه ٌقاس سعر السوق فً مكان الوصول  ( من قانون التجارة الموحد المذكور2) 2-413

 عندما ٌرفض المشتري أو ٌسحب القبول بعد وصول البضائع. 
81 See ENDERLEIN & MASKOW, op. cit., art. 76 § 11. 
82 See Knapp, op. cit., art. 76 § 3.4. 
83 See Stoll & Gruber, op. cit., art. 76 ¶ 10. 
84 See ENDERLEIN & MASKOW, op. cit., art. 76 § 11. 
85 See HONNOLD, op. cit., § 413. 
86 See Knapp, op. cit., art. 76 § 3.7. 
87 See Secretariat Commentary, op. cit., art. 72 ¶ 8. 
88 See Knapp, op. cit., art. 76 § 2.7. 

 .حجم المبٌعاتفً من المفترض أن هذه الحالة ال تنطوي على خسارة   89
90 See Stoll & Gruber, op. cit., art. 76, n. 39. 

من أجل  (44)من هذه الخسارة بموجب المادة  قلٌلقد حاول الت ٌجب أن ٌكون المتعّهد له  91

 .حصول على تعوٌض عنهاال
 .لتقلٌلها مناسبة جهود متضّررأن األضرار كانت متوقعة وبذل الطرف ال ناٌفترض ه  92

93 See id., art. 75 ¶11. 


