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ت�سدير
طلبت جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل )"الأون�ضيرتال" اأو "اللجنة"(، يف دورتها ال�ضاد�ضة والأربعني، 
اإىل الأمانة اأن ت�ضرع يف التخطيط لتنظيم حلقة تدار�س احتفاًل بالذكرى اخلام�ضة والثلثني لإبرام اتفاقية الأمم 
املتح���دة ب�ض���اأن عقود البيع الدويل للب�ضائع )"اتفاقية البيع"(،)1( لك���ي جتري يف تاريخ لحق لنعقاد دورة اللجنة 
ال�ضابع���ة والأربع���ني.)2( واتفقت اللجنة على اإمكاني���ة تو�ضيع نطاق تلك احللقة التدار�ضي���ة من خلل اإدراج بع�س 
ر توجيه ذلك الطلب اأثناء  م يف دورته���ا اخلام�ضة والأربعني.)3( وقد تك���رَّ امل�ضائ���ل الت���ي اأثارها اقرتاح �ضبق اأن ُقدِّ

دورة اللجنة ال�ضابعة والأربعني.)4(

وبن���اء عليه، نظمت الأمانة حلقة نقا�س رفيعة امل�ضتوى اأثناء دورة اللجنة الثامنة والأربعني يف يوم الثنني 6 
متوز/يولي���ه 2015، �ضارك فيها خرباء يف جمال قانون البيع الدويل للب�ضائع. بالإ�ضافة اإىل ذلك، اأعدت الأمانة 
رة عن "الجتاهات الراهنة يف ميدان قانون البيع الدويل للب�ضائع".)5(   من اأجل دورة اللجنة الثامنة والأربعني مذكِّ
���رة معلومات ع���ن عدة من جوان���ب الرتويج لتفاقي���ة البي���ع والن�ضو�س املكمل���ة وتف�ضريها  وتت�ضم���ن تل���ك املذكِّ
 وتطبيقه���ا، وكذل���ك اقرتاحات لكي تنظر فيها اللجنة ب�ضاأن مبادرات الأون�ضي���رتال املقبلة يف ميدان البيع الدويل 

للب�ضائع.

ووفقًا للطلب الذي اأعدته اللجنة يف دورتها الثامنة والأربعني،)6( يت�ضمن هذا املن�ضور ن�ضخًا من الورقات التي 
م���ت اأثناء حلقة النقا�س الرفيعة امل�ضتوى بالإ�ضاف���ة اإىل الكلمات الرئي�ضية التي اأُلقيت يف "موؤمتر الأون�ضيرتال  ُقدِّ
الربيعي لآ�ضيا واملحيط الهادئ يف اإنت�ضيون يف عام 2015" الذي نظمه مركز الأون�ضيرتال الإقليمي لآ�ضيا واملحيط 

الهادئ يومي 4 و5 حزيران/يونيه 2015 يف اإنت�ضيون، بجمهورية كوريا.

�س  ويرد يف "تقرير جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل عن اأعمال دورتها الثامنة والأربعني")7( ملخَّ
املناق�ض���ات الت���ي اأُجري���ت اأثناء حلقة النقا����س الرفيعة امل�ضت���وى. واإذ لحظت اللجنة، يف تلك ال���دورة، على وجه 
اخل�ضو����س "اأنَّ م�ضاأل���ة القوانني املنظمة لبيع الب�ضائع مل تعالج يف اإطار فريق عامل منذ حوايل ثلثة عقود، واأنه 
لي����س لدى الأون�ضي���رتال بالتايل منرب منتظم حتت ت�ضرفها لتبادل املعلومات املتعلق���ة بالعمل على تعزيز اتفاقية 
ا تقريرًا عن اأن�ضطة الرتويج وبناء القدرات  الأمم املتح���دة للبي���ع وتنفيذها، فاإنها طلبت اإىل الأمانة اأن تقدم دوريًّ

الرامية اإىل دعم العمل على تنفيذ التفاقية بهدف التما�س اإر�ضادات ا�ضرتاتيجية ب�ضاأن تلك الأن�ضطة".)8(

 )1( الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1489، الرقم 25567.

)2( الوثائق الر�ضمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة وال�ضتون، امللحق رقم 17 والت�ضويب  )A/68/17 وCorr.1(، الفقرة 315.

.A/CN.9/758 3(وثيقة الأمم املتحدة(

)4( الوثائق الر�ضمية للجمعية العامة، الدورة التا�ضعة وال�ضتون، امللحق رقم 17 )A/69/17(، الفقرة 255.

.A/CN.9/849 5( وثائق الأمم املتحدة(

)6( الوثائق الر�ضمية للجمعية العامة، الدورة ال�ضبعون، امللحق رقم 17 )A/70/17(، الفقرة 333.

)7( املرجع نف�ضه، الفقرات 334-325.

)8( املرجع نف�ضه، الفقرة 334.
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مة مقدِّ
جانو�ش مارتوين

ا اأن اأتوىل الي���وم رئا�ضة حلقة النقا�س هذه، احتفاًل بالذك���رى اخلام�ضة والثلثني لإبرام  ي�ضع���دين وي�ضرفن���ي جدًّ
اتفاقية البيع، بح�ضور نخبة من اأبرز اخلرباء وال�ضخ�ضيات ممن تدفعهم اهتمامات واآمال م�ضرتكة �ضواء اأكانوا 
ت اإىل التفاقية منذ عهد قريب، اأم من  من بلدان اأ�ضبحت اأطرافًا يف التفاقية منذ اإن�ضائها، اأم من بلدان ان�ضمَّ
ع  بلدان تنظر الآن يف الن�ضمام اإىل اأ�ضرة اتفاقية البيع، مما من �ضاأنه اأن يزيد يف الرتويج لعتماد التفاقية ويو�ضِّ

جمال تطبيقها العاملي على نحو اأكرث �ضمولية.

منذ ع�ضر �ضنوات خلت، احتفلت ندوة مماثلة بالذكرى اخلام�ضة والع�ضرين لإبرام اتفاقية البيع. واآن الأوان 
لإلق���اء نظ���رة على التطورات التي حدثت اأثناء العقد املا�ضي فيما يخ����س اعتماد التفاقية وتطبيقها. واخلريطة 
الرائع���ة املن�ض���ورة يف موقع الإنرتنت التابع للأون�ضيرتال تبنيِّ بو�ضوح الع���دَد املتزايد من الدول املتعاقدة يف اإطار 
َع دائرة الهتمام الذي تلقاه من البلدان، مبا يف ذلك بلدان من اأفريقيا  التفاقي���ة )الذي بلغ الآن 83 دولة( وتو�ضُّ
واأمري���كا اجلنوبي���ة. وقد اأعدت لنا اأمان���ة الأون�ضيرتال وثيقة اأولية عنوانها "الجتاه���ات الراهنة يف ميدان قانون 
البي���ع ال���دويل للب�ضائ���ع" ترد فيها اإ�ضارت���ان مرجعيتان اإىل بل���دي هنغاريا. واأن���ا ممنت اأي�ضًا عل���ى اإدراج هاتني 
يه اتفاقية البي���ع، والأون�ضيرتال اأي�ضًا على نحو اأعم، لي�س يف تاريخ  ا الذي توؤدِّ الإ�ضارت���ني نظ���رًا للدور اخلا�س جدًّ

بلدي القانوين فح�ضب، واإمنا يف تاريخ بلدي ال�ضيا�ضي اأي�ضًا.

وق���د �ضع���ت هنغاري���ا اإىل اأداء دور ن�ضيط يف توحي���د القانون منذ مطلع عقد ال�ضتين���ات يف القرن املا�ضي؛ 
ف���اإنَّ علماء القان���ون والأكادمييني الهنغاريني، الذين ي�ضتندون اإىل ثقاف���ة قانونية متطورة يعود عهدها اإىل قرن 
م���ن الزمن، كانوا يرف�ضون دائمًا قبول فكرة وواقع ع���امل منق�ضم ينعزل فيه بلدهم خلف ما كان يعرف بال�ضتار 
احلدي���دي. وكان يحدوهم جميع���ًا حلم م�ضرتك بوجود قواع���د قانونية اأكرث توحيدا لإج���راء املعاملت الدولية 
لي�س بدافع احلاجة ال�ضاملة لذلك التوحيد اأو الأمل فيه على ال�ضعيد العاملي فح�ضب، واإمنا لأنَّ من �ضاأن توحيد 
القان���ون املدين، فيم���ا يتعلق بالعقود عرب احلدود على الأقل، اأن يفتح اأي�ضًا نافذة على فر�ضة لك�ضر طوق العزلة 
ال�ضيا�ضي���ة والقت�ضادي���ة والقانوني���ة الت���ي كانت تعي�ضه���ا هنغاريا. ومن بني ه���وؤلء العلم���اء الرياديني، ا�ضطلع 
الأ�ضت���اذ فريينك مادل ب���دور بارز، وهو اخت�ضا�ضي يف جم���ال تنازع القوانني، والقانون امل���دين، وكذلك قانون 
التجارة الدولية والقانون الأوروبي، والذي توىل فيما بعد يف مطلع ت�ضعينات القرن املا�ضي من�ضب وزير التعليم 
والثقافة يف اأول حكومة انتخبت دميقراطيا يف هنغاريا، ثم اأ�ضبح فيما بعد رئي�ضا للجمهورية يف الفرتة من عام 

2000 اإىل عام 2005.

ومم���ا يتج���اوز مدى هذه امل�ضاعي الأكادميية، اأنَّ التجارة الدولية اأخذت تزداد الآن اأهميتها يف البلد، حيث 
اأ�ضبحت نظرية ال�ضيادة القت�ضادية املطلقة القدمية نظرية انق�ضى عهدها متامًا ومل تعد جمدية عمليًّا.

وتل���ك هي الأ�ضباب، بالإ�ضافة اإىل اجلهود التي بذلها النظام يف �ضبيل التخفيف من العزلة ال�ضيا�ضة، التي 
دفع���ت احلكوم���ة لكي تقرتح على اجلمعي���ة العامة للأمم املتحدة اإن�ض���اء منظمة دولية لتوحي���د القانون الدويل، 

وا�ضتنادًا اإىل ذلك القرتاح، اأن�ضئت جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل يف عام 1966.

ويف ه���ذا ال�ضي���اق ذات���ه، تراأ�س اأ�ضت���اذ هنغاري اآخر ب���ارز يف جمال القان���ون املدين ويتمت���ع ب�ضيت دويل 
 ووطن���ي ذائ���ع، وه���و الأ�ضت���اذ غي���ول يور�ض���ي، املوؤمت���ر الدبلوما�ضي ال���ذي انعقد يف فيين���ا واعتم���د التفاقية يف 



د: الجتاهات واملنظورات خم�ضة وثلثون عامًا على قانون البيع املوحَّ  2
قت   عام 1980. وكانت هنغاريا واحدا من اأول البلدان التي وقعت التفاقية يف املوؤمتر ومن بني اأوىل الدول التي �ضدَّ

عليها.

وتوؤك���د مذك���رة الأمانة بحق اأهمي���ة التفاقية باعتباره���ا م�ضدر اإله���ام للإ�ضلحات القانوني���ة الإقليمية 
والوطني���ة. ف���اإنَّ اأثر اتفاقية البيع ل يقت�ضر على عقود بيع الب�ضائع، وامنا ميتد اأي�ضًا لي�ضمل قانون العقود العام. 
و�ضم���ن عدة من الت�ضريعات املعتمدة حديث���ا )يف الأرجنتني وا�ضبانيا واليابان(، ي�ضار اأي�ضًا اإىل املدونة القانونية 

املدنية الهنغارية )القانون اخلام�س لعام 2013(.

واأهم الأمثلة دللة على هذا التاأثري قواعد امل�ضوؤولية عن الإخلل ب�ضروط التعاقد �ضواء اأتعلق ذلك باأ�ضا�س 
امل�ضوؤولي���ة اأم تعل���ق بقيا�س مدى ال�ضرر ال���ذي يتعني تعوي�ضه يف حالة اإثبات تل���ك امل�ضوؤولية. وقد �ضيغت الأحكام 
ذات ال�ضل���ة الآن على من���وذج املادة 79، اأي املادة 74 من التفاقية التي ا�ضتعي�س فيها عن النظام ال�ضابق لثبوت 
امل�ضوؤولي���ة بن���اء على ارتكاب اخلطاأ بتحدي���د امل�ضوؤولية البحتة عن الإخلل ب�ض���روط العقد وحتديد نطاق ال�ضرر 

الذي يجب على الطرف املخل تعوي�ضه وذلك باإدراج معيار اإمكانية التوقع.

ومبقت�ض���ى املادة 142:6 من مدونة القانون امل���دين اجلديد، يعفى الطرف املخل من امل�ضوؤولية اإذا اأثبت اأنَّ 
ذل���ك الإخ���لل نتج عن حدوث عائق خارج عن اإرادته، ومل يكن توقع���ه ممكنا يف وقت اإبرام العقد ومل يكن يتوقع 

منه جتنب ذلك العائق اأو منع وقوع ال�ضرر.

���ا فيم���ا يتعل���ق بقيا�س مدى ال�ضرر، ف���اإنَّ املادة 143:6 من املدون���ة القانونية حتدد نط���اق امل�ضوؤولية عن  اأمَّ
الأ�ض���رار التبعي���ة بقدر ما يتم اإثباته من اإمكانية توقع الأ�ضرار امللحقة، كنتيجة حمتملة للإخلل، وذلك يف وقت 
اإب���رام العقد. )جتدر ملحظ���ة اأنَّ تطبيق �ضيغة لختبار اإمكانية التوقع فيما يتعل���ق بقيا�س مدى ال�ضرر يف اإطار 
النظ���ام ال�ضابق اقت�ضر على العقود الدولية القت�ضادية فق���ط، اأي العقود املربمة بني هيئات اقت�ضادية هنغارية 

واأجنبية(.

وتتي���ح يل ه���ذه املقدمة املوجزة فر�ضة لكي اأط���رح م�ضاألة فعلية اأخرى بالغة الأهمي���ة، وهي م�ضاألة نوق�ضت 
اأي�ضًا يف اإطار مذكرة الأمانة. وكما و�ضحت تلك املذكرة، فقد �ضحبت يف ال�ضنوات الأربع املا�ضية �ضبعة اإعلنات 
تخ�س اتفاقية البيع، ونتيجة لذلك ل ت�ضتبعد يف الوقت الراهن اأيُّ دولة طرف تطبيق اجلزء الثاين اأو الثالث وفقًا 

للمادة 92 من التفاقية.

وكما تعلمون، فاإنَّ هنغاريا قدمت اإعلنًا بال�ضتناد اإىل املادة 96 من التفاقية. ويعود اأ�ضل هذا الإعلن اإىل 
قاعدة قدمية ملر�ضوم وزاري �ضادر يف عام 1974 وهي تقت�ضي اأن يربم ما ي�ضمى "عقود التجارة اخلارجية" كتابة. 
و�ضكل���ت اأهمية هذا الإعلن، وكذلك معناه واأثره القانوين، م�ضاألة خلفية �ضديدة دامت فرتة طويلة، وخ�ضو�ضًا 
اإثر �ضدور ت�ضريع يلغي مفهوم "عقد التجارة اخلارجية" يف وقت ان�ضمام هنغاريا اإىل الحتاد الأوروبي يف 1 اأيار/
ماي���و 2004. وحتى قبل ذلك التاريخ، حاولت املحكمة تخفيف �ض���دة هذا ال�ضرتاط الر�ضمي بق�ضر تف�ضريه على 
اأنه و�ضيلة اإثبات للعقد ولي�س �ضرطا ل�ضحته. واأدى الإعلن اإىل حدوث حالة �ضديدة من انعدام اليقني واإىل نقا�س 
اأكادمي���ي عم���ا اإذا كان ال�ض���رتاط ينطبق تلقائيا يف املحاك���م )الهنغارية( باعتباره ق�ضما م���ن قانون املحكمة اأم 
اأنه—كما كان متَّبعًا يف املحكمتني الهنغاريتني كلتيهما—ا�ضرتاط يلزم تطبيقه مبقت�ضى اأحكام القانون الواجب 
التطبي���ق وفق���ًا لتعريف قواعد تنازع القوانني.)1( وعلى اأيِّ حال، فاإنَّ الإعلن مل يوؤد اإىل حالت من انعدام اليقني 

و�ضعوبات فح�ضب، بل وقد انق�ضى عهده متامًا اأي�ضًا.)2(

 Tamás Sándor and Lajos Vékás, ’Nemzetközi adásvétel—A Bécsi Egyezmény kommentárja’ [International Sale of  )1(

.Goods—Commentary on the CISG] HVG Orac, Budapest 2005

 Sarolta Szabó, “„Fenn/tarthatatlan”: a Bécsi Vételi Egyezmény és az írásbeliségre vonatkoztatott magyar fenntartás’ )2( 

 [„Unsustainable": CISG and the Hungarian "Written Form" Reservation], in Bonas Iuris Margaritas Quaerens - Emlékkötet a
 85 éve született Bánrévy Gábor tiszteletére [- Essays in honour of the late Professor Gábor Bánrévy on the occasion of his 85th

.birthday], Pázmány Press, Budapest, 2015
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وي�ض���رين غاي���ة ال�ضرور اأن اأعلن عن اعتماد الربملان الهنغاري قرارا ب�ضاأن �ضحب الإعلن منذ �ضهر م�ضى. 
ولقد حددنا تاريخ اليوم موعدا لإيداع اإعلن ال�ضحب. ويقوم املمثل الهنغاري يف نيويورك الآن باإبلغ الأمني العام 

للأمم املتحدة ب�ضاأن �ضحب الإعلن الهنغاري.

ا؛ والواق���ع اأننا كنا نت�ضارك فيه منذ عهد  وق���د اأ�ض���رت منذ بداية مقدمتي اإىل حلم يت�ضارك فيه كثريون منَّ
بعي���د، ب�ضرف النظر عن القارة، اأو املنطقة، اأو الثقافة، اأو اللغة، اأو ب�ضرف النظر فعًل عن النظام القت�ضادي 
وال�ضيا�ض���ي والقان���وين الذي ننتمي اإليه. وذلك احللم يرتاءى مفهومًا مثالي���ًا، كما اأعرب عنه اإرن�ضت رابل بقوله: 
""ل ينبغ���ي اأن نن�ض���ى اله���دف الأ�ضمى جلهودنا، فه���و مفهوم مثايل. ونحن نتوخ���ى اإف�ضاح الطري���ق اأمام القانون 

العاملي ...".)3(

"القان���ون العاملي" )بالفرن�ضية "droit mondial" وبالإنكليزي���ة "global law"(، "النظام القانوين العاملي"؟ 
منذ عقود م�ضت بدت تلك العبارات وكاأنها م�ضروع واقعي اإىل حد ما، اأو تطور ل منا�س منه نظرًا لتو�ضع التجارة 
الدولية، والنمو القت�ضادي، والطابع القت�ضادي وال�ضيا�ضي واملوؤ�ض�ضي الدويل الذي اأخذ العامل يت�ضم به. وتوؤدي 
التج���ارة دورا رئي�ضي���ا يف هذه العملية، ونحن جميع���ًا ننادي بتحرير التجارة وكذلك بتح�ض���ني تنظيمها الرقابي. 
وكان���ت هناك �ضع���ارات مثل "التجارة اأمر جيد" ولكن "التجارة احلرة اأمر اأف�ض���ل". ويف الوقت نف�ضه، �ضاد اإقرار 
عام باحلاجة اإىل زيادة الأمن، وزيادة اإمكانية التوقع، ومن ثم اإىل احلاجة اإىل بيئة قانونية اأكرث جتان�ضا، واإطار 

دًا. قانوين اأكرث توحُّ

م هائل يف تطوير هذا الإطار القان���وين يف جمايل القانون الع���ام والقانون اخلا�س، وذلك  وق���د اأحرز تق���دُّ
قبل ظهور عملية العوملة للعيان بوقت طويل. وار�ضي نظام جتاري تعددي، وهو بالفعل اأكرث �ضمولية بكثري، ويرمي 
لأهداف اأ�ضا�ضي���ة هي التحرير التدريجي والتنظيم الرقابي املن�ضف واملتوازن للتجارة الدولية ا�ضتنادًا اإىل مبداأ 

ذ يف املقام الأول بوا�ضطة تدبري قانوين بارع، وهو �ضرط الدولة الأكرث رعاية. املعاملة املت�ضاوية الذي ينفَّ

ويب���دو اأنَّ ب���طء م�ضار توحيد القانون اخلا�س كان ظاهريا فح�ضب. فقد تط���ورت املمار�ضة التجارية �ضريعًا 
دة،  ى، بل وحفز اأي�ضًا، يف العقود وال�ضروط املعيارية، والأعراف املوحَّ نتيجة لتفجر منو التجارة الدولية الذي تبدَّ
والقواعد النموذجية، واملمار�ضات التقنينية بجميع اأنواعها. وحظي توحيد املعاهدات الدولية بزخم حا�ضم بف�ضل 
ق يف العقود اللحقة. وم���ا من �ضك يف اأنَّ اتفاقية  م امل�ضهود الذي حتقَّ اإن�ض���اء الأون�ضي���رتال يف عام 1966 والتق���دُّ

البيع �ضكلت حجر الزاوية الذي ارتكزت عليه جميع الإجنازات يف ميدان توحيد القانون الدويل التجاري.

وثمة نقطتان هامتان يجب علينا النظر فيهما حينما نريد اأن نناق�س م�ضاألة م�ضتقبل توحيد القانون الدويل 
التجاري، اأو بعبارة اأدق، م�ضتقبل اتفاقية البيع.

اأوًل، علينا اأن نحلل مواطن قوة التفاقية ومواطن �ضعفها بال�ضتناد اإىل اخلربات امل�ضتمدة من الوقت الذي 
م���ر منذ دخولها حيز النفاذ. وهذه املمار�ضة ما زالت جارية حثيثًا؛ وتتباين الآراء وال�ضتنتاجات، حيث بلغ بع�س 
ا متطرفًا وذلك بالتلميح باإيجاز باأنَّ اتفاقية البيع "مرفو�ضة ب�ضكل عام يف املمار�ضة التجارية".)4(  تلك الآراء حدًّ

ولكن يف املوازنة يتبني اأنَّ ح�ضيلة النتائج اإيجابية.

ثاني���ًا، علينا اأن ناأخ���ذ يف العتبار التغريات الهائلة التي حدثت يف ال�35 �ضن���ة املا�ضية، والتي جاءت نتيجة 
للتقدم التكنولوجي بالدرجة الأوىل، وخ�ضو�ضًا ثورة املعلوماتية، وما ترتب عليها من تغريات اجتماعية واقت�ضادية 

وموؤ�ض�ضية، وهي عملية واأعرا�س يطلق عليهما باإيجاز ا�ضم العوملة. 

 Ernst Rabel, “Observations sur l’utilité d’une unification du droit de vente au point de vue des besoins du commerce )3(

.international”, 22 RabelsZ (1957) 122, 123

 Jan H. H. Dalhuisen, “Globalization and the Transnationalization of Commercial and Financial Law”, 67 Rutgers  )4(

.University Law Review 1 (2014) 24
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وق���د ظه���ر �ضعار جديد هو "العامل م�ضط���ح"،)5( يت�ضمن التعبري عن هذه التط���ورات لكنه ل ياأخذ متامًا يف 
العتب���ار جوان���ب التعقد وحالت انعدام اليق���ني وعدم اإمكانية التوق���ع والطبيعة العر�ضية الت���ي يت�ضم بها عاملنا 
احلا�ض���ر. ورمب���ا بدا العامل م�ضطح���ًا عن بعد، ولكنك لو اقرتب���ت منه لراأيت قممًا ووديان���ًا، بل حتى منحدرات. 
ونظري���ة اللعب���ة تعلمنا اأنه ب�ضبب التفاعل بني فاعلني متعددين تت�ضم حم�ضل���ة النتائج بدرجة �ضديدة من انعدام 
اليقني. ومن ثم فاإنَّ اأ�ضراب البجع الأ�ضود )والرمادي( تعوم )اأحيانًا يف �ضكل غري مرئي من التفجرات ال�ضيا�ضية( 
حي���ث تتخذ التطورات م�ضارا خمتلفا متاما.وتتفاقم جوانب التعق���د وعدم اإمكانية التوقع وعدم اليقني من جراء 
ت�ض���ارع العمليات ال�ضببي���ة، حتى اأنَّ ما كان ي�ضمى "اأثر الفرا�ضة" بات ي�ضمى الآن "خلل الفرا�ضة".)6( فالعوملة اأ�ضد 
���دًا وتنوُّعًا مما تبدو عليه، وكاأنها تت�ضابك مع عنا�ض���ر الت�ضظي والأقلمة والتمو�ضع، وخ�ضو�ضًا—ولكن لي�س  تعقُّ

ح�ضرًا—يف ميدان الثقافة واحلوكمة وو�ضع القواعد. 

وهذه البيئة هي بيئة غري موؤاتية متامًا لوا�ضعي القواعد. والأدهى من ذلك اأنَّ القانون والقواعد القانونية واللوائح 
التنظيمية تتعر�س كلها لتغريات عميقة ووا�ضعة التنوع من حيث املو�ضوع اجلوهري والطرائق والإجراءات والبنية 
الهند�ضية. واأ�ضبح لدينا الآن نظام متعدد امل�ضتويات )عاملي واإقليمي ووطني ودون وطني( يزداد غ�ضاوة بفعل خطوط 
التق�ضيم واملنازعات بني �ضتى امل�ضتويات. والأهم من ذلك هو اأنَّ ثمة قواعد ل تنتمي للدول اأخذت تظهر اأي�ضًا على جميع 
 هذه امل�ضتويات فتناف�س، واأحيانًا تبز، القواعد التي تعتمد مبوجب ت�ضريعات �ضواء اأكان ذلك على ال�ضعيد الوطني

اأم الدويل.)7(

وما كان ميثل علقة تراتبية وا�ضحة املعامل اإىل حد ما بني م�ضتويات متباينة للقواعد القانونية، وعلى وجه 
اخل�ضو�س بني القوانني الدولية والقوانني الوطنية، التي تو�ضف باأنها ذات بنية هند�ضية اأو هرمية، اأخذت تتحول 
م وتتفاعل  الآن اأكرث فاأكرث اإىل �ضحابة انت�ضارية تتناف�س فيها معايري قانونية متغايرة طبيعًة ووظيفًة وم�ضتوى، تدوِّ
ويحيل بع�ضها اإىل بع�س تبادليا، ويغذيه وي�ضتبعده. ومل تعد الفئات القدمية مثل املعاهدات والت�ضريعات واللوائح 
التنظيمية وال�ضوابق الق�ضائية واملبادئ والأعراف واملمار�ضات التجارية والقانون العام والقانون اخلا�س منقو�ضة 

ا اأكرث فاأكرث. على احلجر، وحتمل معنى بات ي�ضري ن�ضبيًّ

م الذي  وُتلَحظ اجتاهات الت�ضظي والأقلمة ب�ضورة اأو�ضح يف ميدان القانون العام للتجارة الدولية. فالتقدُّ
اأح���رزه نظام التج���ارة املتعدد الأطراف، على نحو ما اأن�ضاأه اتفاق "موؤقَّت" من���ذ اأقل من 70 عامًا م�ضت ثم تطور 
تط���وُّرًا م�ضه���ودًا بفعل ما اأ�ضبح الآن نظام منظمة التجارة العاملية، وه���و عبارة عن �ضبكة ت�ضم طائفة وا�ضعة من 
اللوائ���ح التنظيمي���ة، اأخذ يتباطاأ الآن، يف اأح�ضن الأح���وال، اأو توقف يف ركود، يف اأ�ضواأها. ويف الوقت نف�ضه، ولهذا 
ال�ضب���ب نف�ض���ه اأي�ضًا، ا�ضتم���ر تراجع املبداأ الأ�ضلي امل�ض���ون )واإن كان مل يحرَتم قط يف الواق���ع احرتامًا كامًل( 
وه���و مب���داأ امل�ضاواة يف املعاملة و�ضكه القان���وين، اأي معاملة الدولة الأكرث رعاية، حي���ث تكاثرت اتفاقات التجارة 
احل���رة الإقليمية واملتعددة الأط���راف ظلت ت�ضمل جزءًا متزايدًا من التجارة العاملي���ة.)8( وما من �ضك يف اأنَّ هذا 
الجت���اه نحو تراجع مب���داأ معاملة الدولة الأكرث رعاية وانت�ضار اأنظمة جتارية ثنائي���ة الأطراف اأو اإقليمية حمددة 
 �ض���وف ي�ضتم���ر يف امل�ضتقبل، وخ�ضو�ضًا يف �ض���وء املفاو�ضات الهامة اجلارية بني اأه���م الفاعلني يف �ضياق التجارة

العاملية.

ما هو اإذن موقع التفاقية ودورها وم�ضتقبلها يف خ�ضم تقلبات البيئة وتغرياتها؟

.Thomas L. Friedman, “The World is Flat” Farrar, Straus & Giroux, New York, 2005 )5(

 Ian Goldin and Mike Mariathasan, “The Butterfly Defect: How Globalization Creates Systemic Risks, and What to Do )6(

.about It” Princeton University Press, 2014

 János Martonyi, “Univerzális értékek, globális szabályok, lokális felelősség” [Universal Values, Global Rules, Local )7(

 Responsibilities] in Magyarország ma és holnap [Hungary today and tomorrow], Magyar Szemle Könyvek, Budapest, 2007.
.137-175

 János Martonyi, “Decline of the Principle of Equal Treatment in the Global Economy”, Legal Supplement, Studies in )8(

.International Economics, August 2015, Vol.1. No1
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كث���ريًا م���ا ي�ضار اإىل التفاقي���ة، بحق وكم���ا ورد اآنفًا، باأنه���ا منوذج، وم�ض���در اإلهام للت�ضريع���ات الإقليمية 
والوطني���ة. وه���ي اأي�ض���ًا �ضيغة توفيقية بارع���ة، وج�ضر يربط بني قان���ون املعاهدات واملمار�ض���ة التجارية. وما من 
�ض���ك يف اأنَّ امل���ادة 6 وامل���ادة 9-2 على وجه اخل�ضو�س مثلتا اإجنازًا حقيقيًّا من���ذ 35 عامًا، ولي�س ذلك من خلل 
ال�ضم���اح للطرف���ني با�ضتبعاد تطبي���ق التفاقية فح�ضب، واإمن���ا اأي�ضًا من خلل الإقرار باإمكاني���ة تطبيق الأعراف 
 الت���ي يعل���م بها الطرف���ان اأو كان ينبغ���ي اأن يعلما بها، مت���ى كانت معروفة عل���ى نطاق وا�ضع وتراع���ى بانتظام يف 

التجارة املعينة.

ه���ذا ه���و ال�ضبب الذي جعل من اتفاقية البيع ج�ضرًا مبختلف مع���اين الكلمة. فهي ج�ضر بني النهج التنازيل 
م���ن الأعلى اإىل القاعدة والنهج الت�ضاع���دي من القاعدة اإىل الأعلى نحو توحيد قانون العقود عرب الوطنية الذي 
يجمع بني قانون من�ضاأ مبقت�ضى معاهدة واحلفاظ على ا�ضتقللية الطرفني واملمار�ضة التجارية. وهي ج�ضر اأي�ضًا 
ب���ني القان���ون الأنغلو�ضك�ضوين والقانون امل���دين. وهي كذلك ج�ضر ي�ض���ل بني اأفكار وم�ضطلح���ات ومعان قانونية 
متباين���ة لإيج���اد لغة م�ضرتكة، ل�ضان م�ضرتك، لغة ل ي�ضتطيع اأحد اأن يعتربه���ا لغة خا�ضة به، واإمنا ميكن للجميع 
فهمه���ا وا�ضتخدامها وال�ضتف���ادة منها.)9( وهذا هو عل���ى الأرجح اأكرث امل�ضاريع طموح���ا وخماطرة ميكن لقانون 
���د اأن يخو�ضه���ا. فاإنَّ للأفكار واملفاهيم وامل�ضطلحات القانونية ج���ذورًا ممتدة يف التاريخ والثقافة ول ميكن  موحَّ
ف�ضلها عن اللغة. وقد تطور معظمها من خلل نظم قانونية وطنية، وتف�ضري معانيها وتعريفها وتطبيقها ينح�ضر 
يف تل���ك النظ���م القانونية الوطنية اأو اأنَّ ذلك، على اأقل تقدير، ل يت���م �ضوى يف �ضياق اأو اإطار تلك النظم. واإذا ما 
اأُخرج���ت من بيئته���ا الآمنة املاألوفة، كال�ضفن التي تغادر موانئها الآمنة للإبح���ار يف مياه جمهولة، فاإنها قد تفقد 
معناه���ا ال�ض���ارم اأو اجتاهها املر�ضوم. ولكن الطموح حم���ق واملخاطرة حمدودة على الرغم م���ن هذه ال�ضواغل. 
والأف���كار وامل�ضطلح���ات القانونية مل تكن ذات �ضفة وطنية بحتة على ال���دوام )واإن تنوعت دوما(، والعديد منها 
يع���ود اأ�ضل���ه اإىل ت���راث م�ضرتك. كم���ا اإنها كانت يف توا�ض���ل دائم فيما بينه���ا، وعرب 150 عامًا م�ض���ت من تو�ضع 
عملي���ة اإ�ضف���اء �ضفة الدولي���ة، اأ�ضبح هذا التوا�ض���ل اأ�ضد كثافة وفعالي���ة. وظاهرة الإخ�ض���اب املتبادل ل تنطبق 
عل���ى العلق���ة بني قانون املعاه���دات واملمار�ضة التجارية فح�ضب، ب���ل تنطبق اأي�ضًا على التفاع���ل بني الت�ضريعات 
الوطني���ة، واملمار�ضة الق�ضائي���ة، واملفاهيم والأفكار وامل�ضطلحات القانونية وعلى معانيه���ا اأي�ضًا. وكما ورد اآنفًا، 
ف���اإنَّ ع���امل القانون يتعقد هو الآخر مع تن���وع الجتاهات وتناف�ضها وت�ضاربها. ولكنَّ اجله���د يف التفاقية للخو�س 
 يف م�ض���ار جمه���ول ميث���ل خطوة حا�ضمة نح���و عامل اأك���رث اأمنًا و�ضلم���ة واأقل تكلف���ة، وذلك على الأق���ل يف �ضياق 

املعاملت الدولية.

د مبوجب املعاهدات واملمار�ضات التجارية  لذلك فاتفاقية البيع قد ل تكون ج�ضرًا فح�ضب بني القانون املوحَّ
الدولي���ة، ول ب���ني القان���ون الأنغلو�ضك�ضوين والقانون امل���دين فح�ض���ب، ول ج�ضرًا—مبعن���ى اأعم—بني ثقافات 
ومفاهي���م ولغ���ات خمتلفة فح�ض���ب، واإمنا هي اأي�ض���ًا ج�ضر يربط بني املا�ض���ي وامل�ضتقبل. وبعب���ارة اأخرى، لي�ضت 

التفاقية ج�ضرًا فح�ضب، بل هي تطلع نحو امل�ضتقبل ومر�ضاة للأمان فيه.

واإذ اأع���ود بالإ�ض���ارة اإىل احللم الذي ت�ضارك فيه كثريون منا وما زلنا نت�ض���ارك فيه، يجوز اعتبار التفاقية 
ا على طريق جت�ضيد هذا احللم. وهي لي�ضت خالية من العيوب بل اإنَّ فيها بع�س الفجوات، ورمبا حملت  معلمًا هامًّ
بع����س املفاهي���م التي ي�ضع���ب ا�ضتيعابها يف كل ممار�ضة ق�ضائي���ة اأو حتكيمية اأو جتارية م���ن املمار�ضات اليومية. 
وم���ا زال جناحه���ا مو�ضوعا للجدل؛ وم���ا زال ينبغي للممار�ضة التجارية والتعاقدي���ة اأن تكون اأكرث تقبل وطواعية 

لتطبيقها. ولكن التفاقية هي مع ذلك اأهم اإجناز حققه توحيد القانون اخلا�س حتى الآن.

 Peter Schlechtriem, "25 Years of the CISG: An International Lingua Franca for Drafting املث���ال،  �ضبي���ل  عل���ى  انظ���ر   )9(

 Uniform Laws, Legal Principles, Domestic Legislation and Transnational Contracts", in Drafting Contracts under the CISG
 (Harry M. Flechtner et al. eds.), Oxford University Press, New York, 2007. Sarolta Szabó, ’A Bécsi Vételi Egyezmény, mint
 nemzetközi lingua franca—az egységes értelmezés és alkalmazás újabb irányai és lehetőségei’ [The Vienna Sales Convention
 as an International Lingua Franca—Recent Trends and Results of the Uniform Interpretation and Application] Pázmány Press,

.Budapest, 2014
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اإنَّ الأحلم �ضرورية اأي�ضًا للم�ضتقبل. ولكنها يجب اأن تتلءم مع واقع العامل وتعقده وتنوعه. والكلمات مثل 
"موحد" و"عاملي" حتمل يف طياتها تب�ضيطًا خطريًا وحتدث مقاومة اأو رف�ضًا قاطعًا. ولذلك ينبغي لأيِّ حماولة تتم 
يف امل�ضتقبل اأن تكون واقعية ومرنة وعملية، مثلما حاولت اأن تكونه اتفاقية البيع يف وقتها قبل 35 عامًا. ولقد تغري 

العامل كثريًا؛ غري اأنَّ القيم الأ�ضا�ضية والتوقعات ما زالت، كما اآمل، باقية على ما هي عليه.
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 خم�سة وثالثون عاماً 
 من عمر اتفاقية االأمم املتحدة 

 ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع: 
التوقعات واالإجنازات*

اإيريك ي� بريغ�سنت
يحتفل هذا املوؤمتر، على غرار عدد من املوؤمترات الأخرى يف اأنحاء العامل، بالذكرى اخلام�ضة والثلثني لعتماد 
اتفاقي���ة الأمم املتحدة ب�ضاأن البيع الدويل للب�ضائع )اتفاقي���ة البيع( يف موؤمتر دبلوما�ضي. ففي 11 ني�ضان/اأبريل 
1980، عق���د ذل���ك املوؤمت���ر يف املوقع الرائع الذي يقوم في���ه ق�ضر هوفبورغ يف فيينا واختت���م امل�ضهد النهائي منه 

باعتماد التفاقية وفتح باب التوقيع عليها.
وقد ُطلب اإيل اأن اأحتدث ب�ضاأن التوقعات التي كانت متوخاة من التفاقية اجلديدة وقتئذ وب�ضاأن الإجنازات 
ا هي الإمكان���ات يف امل�ضتقبل. وبالتايل، فاإنَّ هذا  ق���ة م���ن تلك التوقعات. وقد ي�ضي���ف املرء ال�ضوؤال اأي�ضًا عمَّ املحقَّ
املو�ضوع هو قبل كل �ضيء م�ضاألة عر�س تاريخي. ويف حماولة لتحديد تلك التوقعات، يجدر ب�ضفة خا�ضة اأن نبحث 

كيف اأف�ضى بنا ذلك احلدث اإىل الحتفال بالتوقيع على �ضك التفاقية.
ما هو ال�ضيء الذي قد وقعنا عليه؟ باعتبار الأمر من باب القانون الو�ضعي، فاإنَّ ما وقعنا عليه كان م�ضودة. 
ق ع�ضر دول على تل���ك التوقيعات اأو اأن تن�ضم على اأيِّ نحو اآخ���ر اإىل اتفاقية البيع قبل اأن  اإذ كان يتع���ني اأن ت�ض���دِّ
ت�ضب���ح التفاقية قانونا يف تلك البل���دان الع�ضرة. ومل يكن حتقيق العدد اللزم من الت�ضديقات نتيجة م�ضلما بها 
حتما. ويكفي اإلقاء نظرة على موقع الإنرتنت التابع للأون�ضيرتال ليتبني اأنَّ ثمة عددا من التفاقيات التي اأعدتها 
الأون�ضيرتال واعتمدت يف موؤمتر دبلوما�ضي اأو من جانب اجلمعية العامة ومل حت�ضل، للأ�ضف، على العدد اللزم 
م���ن الدول املن�ضم���ة اإليها لكي ت�ضبح �ضارية املفعول. وذلك هو م�ضري العديد من اجلهود املبذولة يف �ضياق و�ضع 

املعاهدات املتعددة الأطراف ولي�س اجلهود املبذولة من اأجل توحيد القوانني فح�ضب.
واأتذك���ر ال�ضع���ور بالرتياح والرتباك معًا، الذي �ضاد يف مكتب اأمانة الأون�ضيرتال حينما اأُبلغنا يف حزيران/

يونيه 1981 باإيداع اأول �ضك ان�ضمام للتفاقية. وكان ذلك ان�ضمام لي�ضوتو، وهي بلد فقري حتيطه جنوب اأفريقيا 
من كل اجلوانب. ولكن كيف علموا حتى بوجود اتفاقية البيع؟ وقد طرحت هذا ال�ضوؤال فيما بعد على وزير العدل 
الذي قال اإنه �ضمع ب�ضاأنها يف اأحد املوؤمترات، وهو موؤمتر ل يختلف عن املوؤمتر الذي نعقده اليوم. وعقب الإجراء 
ال���ذي اتخذته لي�ضوت���و، تقاطرت �ضيئا ف�ضيئا ت�ضديقات اأخرى. واأخريًا، ويف كانون الأول/دي�ضمرب 1986، اأي بعد 
م�ض���ي خم�ضة اأعوام ون�ضف عل���ى احلدث الذي نحتفل به اليوم هنا، اأودعت ال�ض���ني واإيطاليا والوليات املتحدة 
معًا ت�ضديقاتها، حيث بلغ العدد عندئذ 11 ت�ضديقًا، وبذلك دخلت التفاقية حيز النفاذ لدى تلك الدول الإحدى 

ع�ضرة يف الأول من كانون الثاين/يناير 1988. ورمبا كان ذلك هو التاريخ الذي يجدر بنا الحتفال به.
ولك���ي ندرك الأهمي���ة الرمزية للت�ضديقات الأربع���ة التي ذكرتها، يلزمنا اأن نتذك���ر اأننا يف عام 1988 كنا 
ل ن���زال نعي�س ظ���روف احلرب الباردة ومل نكن بعيدين كثريًا عن حقبة كانت البل���دان النامية تروج فيها بن�ضاط 
للنظ���ام القت�ض���ادي الدويل اجلديد. وكانت التوترات �ضديدة بني ال�ضرق والغرب. ولكن، كان هناك �ضمن بلدان 

* ت�ضتن�ض���خ ه���ذه الورق���ة اخلطاب الرئي�ضي ال���ذي األقي يف موؤمت���ر اإنت�ضيون الربيعي لآ�ضي���ا واملحيط اله���ادئ، الأون�ضيرتال 2015، ال���ذي نظمه مركز 
الأون�ضيرتال الإقليمي لآ�ضيا واملحيط الهادئ يف 4 و5 حزيران/يونيه 2015 يف اإنت�ضيون، جمهورية كوريا.
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الت�ضديق���ات الأربع���ة تلك بل���د واحد من البلدان النامي���ة، وبلد �ضيوعي وا�ض���ع وذو �ضاأن، واأه���م البلدان الغربية 
���د ب�ضاأن البيع الدويل للب�ضائع لع���ام 1964. وكان هناك كلٌّ من  الراأ�ضمالي���ة وبل���د اأوروبي طرف يف القانون املوحَّ
القان���ون امل���دين والقانون الأنغلو�ضك�ض���وين. وبناء على ذلك الأ�ضا����س وحده ميكننا الق���ول اإنَّ اتفاقية البيع كانت 
مقبول���ة عل���ى كل م�ضتوي���ات التنمية القت�ضادية، ويف خمتل���ف اأ�ضكال التنظيم القت�ض���ادي وكذلك يف النظامني 

القانونيني الرئي�ضيني كليهما. وبدا امل�ضتقبل امل�ضرق موؤكدًا حينئذ.

وبطبيع���ة احل���ال، كانت هناك مواعيد هام���ة اأخرى يف تاريخ اتفاقي���ة البيع. وكما هو مع���روف جيدا، فاإنَّ 
د لإن�ضاء عقود البيع الدويل  د للبيع ال���دويل للب�ضائع والقانون املوحَّ اتفاقي���ة البيع هي �ضيغة منقحة للقانون املوحَّ
للب�ضائ���ع املنف�ض���ل عنه. وقد اعتمد هذان الن�ضان، امللحقان باتفاقيت���ني، يف موؤمتر دبلوما�ضي يف لهاي يف عام 
1964. وكان املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلا�س، الذي يعرف عمومًا با�ضم "اليونيدروا"، ا�ضتهل العمل ب�ضاأنهما 

يف عام 1929. اإذن، واإىل حد ما، فاإنَّ عهد اتفاقية البيع يعود اإىل 86 عامًا م�ضت.

واأول م���ا جتدر ملحظت���ه هو اأنَّ عملي���ة التوحيد الدويل للقان���ون اخلا�س عملية بطيئ���ة، يت�ضمن طريقها 
خط���وات عديدة. وه���ذا ميكن اأن ينطبق على الت�ضريعات الداخلية اأي�ضًا، ولكن���ه ي�ضح ب�ضكل خا�س عندما يتعلق 

الأمر مب�ضاألة توحيد القانون ما بني الدول.

ولكي ننظر يف التوقعات، اأو َحريٌّ بي اأن اأقول الآمال، التي كانت لدى اأولئك الذين بداأوا العمل ب�ضاأن قانون 
البي���ع الدويل يف ع���ام 1929، من املفيد اأن نتطلع ملا حدث قبل ذلك. فقد بداأ التوحيد الدويل للقانون اخلا�س يف 
اأواخر القرن التا�ضع ع�ضر يف اأوروبا، مع اأنه كان ثمة بع�س الن�ضاط يف هذا ال�ضدد يف اأمريكا اللتينية. ويف عام 
1894 عقد ما يعرف الآن مبوؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلا�س موؤمتره الأول. وكان العتقاد ال�ضائد حينئذ هو اأنَّ 
توحيد قانون تنازع القوانني ي�ضكل الو�ضيلة املثلى لتقلي�س م�ضاكل التجارة اخلارجية التي تنطوي عليها التباينات 
القائمة يف الأنظمة القانونية الوطنية. ويف غ�ضون اأقل من 20 عامًا اأدت الرغبة يف توحيد الأحكام املو�ضوعية يف 
بع����س املجالت القانونية على الأقل اإىل اعتماد اتفاقية توحيد القانون املتعلق بال�ضفاجت )الكمبيالت( وال�ضندات 
د مرفق بها يف عام 1912. ولكنها مل تدخل حيز النفاذ، ويعود �ضبب ذلك اإىل حد  الإذنية والأنظمة مع قانون موحَّ

ما لن�ضوب احلرب العاملية الأوىل.

ل ذل���ك الن�سُّ الأ�ضا�َس الذي ُبني���ت عليه التفاقيتان ب�ض���اأن ال�ضكوك القابلة للت���داول املعتمدتان يف  و�ض���كَّ
���ا جنيف لقانون التحكيم لعامي 1923  ع�ضب���ة الأمم يف عام���ي 1930 و1931. واعُتمد يف ع�ضبة الأمم اأي�ضًا ن�ضَّ
و1927. واعتم���دت يف عام 1924 قواعد لهاي ب�ضاأن �ضندات ال�ضح���ن. واأخريًا جاءت اتفاقية وار�ضو ب�ضاأن النقل 

اجلوي الدويل للب�ضائع، التي اقرتحتها فرن�ضا يف عام 1923 واعتمدت يف عام 1929.

ومن���ذ وقت مبك���ر يف عام 1865، اعتم���دت اتفاقية الربق ال���دويل، وهي اأول اتف���اق دويل يحكم �ضكًل من 
اأ�ض���كال الت�ضالت. واعتمدت التفاقية الدولية ب�ضاأن نقل الب�ضائ���ع بال�ضكك احلديدية لأول مرة يف عام 1890، 
اإىل جان���ب امل�ضائ���ل التقنية التي تتعلق بها عموم���ًا، وهي تت�ضمن بع�س الأحكام ب�ض���اأن احلقوق اخلا�ضة. وبحكم 

طبيعة النقل بال�ضكك احلديدية، فقد اعتربت هذه التفاقية اتفاقية اإقليمية.

م���ا هي الدرو�س التي قد نتعلمها من هذا اجلانب من ال�ضج���ل التاريخي؟ اأوًل، هناك اإقرار وا�ضح بالرغبة 
يف توحيد القوانني على ال�ضعيد الدويل، وذلك ي�ضمل الأحكام املتعلقة بكل من امل�ضائل التقنية واحلقوق اخلا�ضة. 
ثانيًا، اإنَّ اأ�ضهل طريقة للتوحيد هي اأن يكون الن�ضاط املعني �ضيقا يحدد نطاقه بو�ضوح مع املمار�ضني املتخ�ض�ضني. 
ثالثًا، عدم وجود منظمة منفردة لتويل مهمة العمل على توحيد القانون اخلا�س دوليًّا وعلى اأ�ضا�س وا�ضع. وبحافز 
�ض���در من اإيطاليا، اأن�ضئ املعهد ال���دويل لتوحيد القانون اخلا�س )اليونيدروا( يف روما يف عام 1929 لل�ضطلع 

بهذه املهمة الوظيفية. و�ضنعاود احلديث عن املعهد اليونيدروا بعد حلظات.

اأخ���ريًا، فاإنَّ جمالت القانون الت���ي تنطوي اأ�ضا�ضًا على ن�ضاط جتاري دويل كانت، اأب�ضطها توحيدًا، اإىل حد 
ا. وهو ينطبق اأي�ض���ًا على ال�ضكوك  بعي���د. وه���ذا ينطبق يف املقام الأول عل���ى النقل الدويل للب�ضائع بح���رًا اأو جوًّ
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القابل���ة للتداول، والتي ا�ضُتخدمت تاريخيًّا ب�ضكل وا�ضع لتمويل التجارة الدولية. ومع ذلك، فاإنه ل اململكة املتحدة 
ول الولي���ات املتح���دة—ول حتى اأيُّ بلد اآخر يعتمد القان���ون الأنغلو�ضك�ضوين—اأ�ضبح طرفًا يف اتفاقيتي جنيف 
ا عن القانون املدين  ب�ض���اأن ال�ضك���وك القابلة للتداول. ويف الق���رن ال�ضابق، تباين القانون املعني تباينًا كب���ريًا جدًّ

املتبع يف بلدان اأخرى مما جعل منظور التوحيد املحتمل ل يحظى باجلاذبية لديها.

وكان���ت هن���اك يف كل من اململكة املتح���دة والوليات املتحدة �ضعوب���ات اأخرى اأدت عموم���ًا اإىل ا�ضتبعاد اأيِّ 
اهتم���ام بالتوحي���د الدويل للقانون اخلا�س، ودام���ت تلك ال�ضعوبات لغاية عقد ال�ضتين���ات من القرن املا�ضي وما 
ا يف اململكة املتح���دة فاإنَّ جتارتها كانت حت���دث اإىل حد وا�ضع داخ���ل الإمرباطورية، التي  زال تاأثريه���ا باقي���ًا. اأمَّ
د. وحتى يف الوقت احلا�ضر، حيث تتاجر اململكة املتحدة على  كان نظامه���ا يف الأ�ضا����س نظامًا لقانون جتاري موحَّ
نطاق وا�ضع مع بلدان الحتاد الأوروبي الأخرى، فاإنَّ دورها بو�ضفها البلد الأول للقانون العام ميثل عامًل �ضيا�ضيًّا 

دها جتاه جهود التوحيد الدولية. ا يف تردُّ واقت�ضاديًّا هامًّ

���ا م�ضكل���ة الوليات املتحدة فكان���ت، ول تزال الآن، م�ضكل���ة ناجمة عن �ضيغتها الحتادي���ة اخلا�ضة بها.  اأمَّ
���ا اأكان اأم مل يكن، هو م�ضوؤولي���ة الوليات اخلم�ضني كل منها مبفرده���ا. وكان العتقاد  فالقان���ون اخلا����س، جتاريًّ
ال�ضائ���د حت���ى عام 1960 تقريبًا هو اأنَّ م�ضاركة احلكومة الحتادية يف توحيد �ضوؤون مثل ال�ضكوك القابلة للتداول 
اأو بيوع الب�ضائع حتى يف النطاق ال�ضيق للتجارة الدولية يعد اأمرا خمالفا للد�ضتور. وحتى لو مل يكن الأمر خمالفا 
قانونيا للد�ضتور، فاإنَّ من �ضاأنه اأن ينتهك املمار�ضة الد�ضتورية. وما زال هذا املوقف قائمًا اليوم، وهو يوؤثر يف عدة 

من �ضوؤون توحيد القانون التي ل ت�ضكل مو�ضوعا لهذا املوؤمتر.

ولق���د ب���داأ اليوني���دروا، الذي اأن�ضئ يف عام 1929، عمل���ه ب�ضاأن توحيد قانون البيع باعتب���اره اأول م�ضروع له 
حث عليه ان�ضت رابل، وهو عامل اأملاين بارز. واأجنزت امل�ضودة الأوىل بحلول عام 1935، ولكن العمل توقف ملا بعد 
د يف ع���ام 1953، واأف�ضى اإىل عقد  دًا على و�ضع القانون املوحَّ انته���اء احل���رب العاملية الثانية. ثم ب���داأ العمل جمدَّ
د للبيع  موؤمت���ر له���اي الدبلوما�ضي يف عام 1964، حي���ث اعتمدت فيه اتفاقيتان اأحلق بهما كل م���ن القانون املوحَّ
د لإن�ضاء عق���ود البيع الدويل للب�ضائع. واأ�ضبحت ال���دول املن�ضمة لأيٍّ من هاتني  ال���دويل للب�ضائ���ع والقانون املوحَّ

د املرفق وذلك باتباع الو�ضائل الربملانية العادية. التفاقيتني ملزمة باعتماد القانون املوحَّ

واتُّب���ع نه���ج خمتلف نحو تن�ضي���ق قانون البيع يف اإطار جلن���ة الأمم املتحدة القت�ضادي���ة لأوروبا خلل عقد 
اخلم�ضين���ات م���ن القرن املا�ض���ي، حيث قامت هذه اللجن���ة ب�ضياغة وتعميم �ضروط البي���ع العامة ومناذج العقود 
دة، فاإنه كان يتوقع منها  دة. واإذ كان الق�ضد الرئي�ضي منها هو تقلي�س العدد الوفري من هذه النماذج املوحَّ املوحَّ

اأي�ضًا تي�ضري التجارة بني غرب اأوروبا و�ضرقها.

د للبيع الدويل للب�ضائع، كانت اململكة املتحدة الع�ضو الوحيد يف  وطوال فرتة اإعداد اليونيدروا للقانون املوحَّ
املنظم���ة الذي يعتمد القانون الأنغلو�ضك�ضوين. ومل تبد اململكة املتحدة اهتمامًا كبريًا بهذا العمل، ولكن كان يوؤمل 

د بو�ضوح نهج القانون املدين. مع ذلك اأن تعتمد الن�س. ولي�س مفاجئًا اأن يتبع هذا القانون املوحَّ

ت  ت اإىل اليونيدروا يف عام 1963، كما ان�ضمَّ وق���د تغلب���ت الوليات املتحدة على �ضواغلها الد�ضتورية وان�ضمَّ
يف الوق���ت نف�ض���ه اإىل موؤمتر لهاي ب�ضاأن القانون الدويل اخلا�س. وكان مل�ضارك���ة الوليات املتحدة اأهمية حا�ضمة 
يف التط���ورات الت���ي �ضهدها هذا املي���دان فيما بعد. حي���ث كان للموفدين الأمريكيني امل�ضارك���ني يف املوؤمتر خربة 
وا�ضعة وطويلة العهد فيما يخ�س توحيد قانون بيع الب�ضائع. ويعود اأ�ضل ن�ضوء ما اأ�ضبح فيما بعد املدونة القانونية 
د لعام 1906، الذي اعتمدته  دة للوليات املتحدة اإىل ال�ضعور بعدم الرتياح جتاه قانون البيع املوحَّ التجاري���ة املوحَّ
36 ولي���ة، وكذل���ك جتاه تباين التف�ضريات الق�ضائية لن�ضه يف تلك الولي���ات. وبعد بدء العمل على تنقيح الن�س، 
�ضرع���ان ما تو�ضع امل�ض���روع باإدراج طائفة وا�ضعة من موا�ضيع القانون التج���اري. ومع ذلك، احتفظت املادة 2 من 
الن�س املنجز باأهميتها احلا�ضمة، وهي الق�ضم املتعلق ببيع الب�ضائع. واأتيح الن�س الكامل للعتماد يف عام 1952، 
دة من  ولك���ن تاري���خ الن�س النهائي يعود اإىل ع���ام 1958. ومل تكن عملية اعتماد املدون���ة القانونية التجارية املوحَّ
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جان���ب كل من الوليات اخلم�ضني خمتلفة عن عملية �ضم���ان ت�ضديق اأيِّ اتفاقية دولية ب�ضاأن توحيد جمال ما من 
جمالت القانون اخلا�س. غري اأنَّ موجة العتمادات الوا�ضعة قد حدثت يف عام 1962.

وكان الأ�ضت���اذ جون هونولد اأحد العلماء القانوني���ني الذين داأبوا يف العمل من اأجل اعتماد املدونة القانونية 
دًا من املو�ض���وع. لذا، لي�س  ���دة، وات�ض���م عمله باأهمية خا�ض���ة يف ولية نيوي���ورك. وكان متمكنًا جيِّ التجاري���ة املوحَّ
عًا اأن ينظر يف  مفاجئ���ًا اأن يكون ع�ضوًا يف الوف���د الأمريكي اإىل املوؤمتر الدبلوما�ضي يف عام 1964، الذي كان متوقَّ
د لإن�ضاء عقود البيع الدويل للب�ضائع. ولي�س مفاجئًا  د للبيع الدويل للب�ضائع والقان���ون املوحَّ كل م���ن القانون املوحَّ
م هو والوفد الأمريك���ي باأجمعه اقرتاحات عديدة لتعديل الن�س، مل ُيعَتم���د اأيٌّ منها تقريبًا. وذلك  اأي�ض���ًا اأن يق���دِّ

ا على اإجراء تعديلت جوهرية على الن�س. رًا جدًّ لي�س اإلَّ لأنَّ الوقت كان متاأخِّ

���ق اإلَّ عندما يختار  قت اململكة املتحدة على الن����س، ولكنها اأعلنت اأنه لن يطبَّ ًل، فق���د �ضدَّ وكم���ا كان موؤمَّ
الأط���راف يف العق���ود تطبيقه. ولي����س مفاجئًا متامًا عدم وج���ود اأيِّ �ضابقة م�ضجلة لختي���ار اأيِّ طرف من اململكة 
د للبي���ع الدويل  نًا. وق���د تعر�س القان���ون املوحَّ املتح���دة ذل���ك الن����س باعتباره القان���ون الذي يحك���م عق���دًا معيَّ
 للب�ضائ���ع لنتق���اد �ضديد يف الوليات املتح���دة، ومل يكن هناك اأيُّ احتم���ال معقول لأن يتلقى ه���ذا القانون مزيدًا 

من الهتمام.

وبع���د م�ض���ي عامني على ذلك، اأن�ضاأت اجلمعيُة العامة للأمم املتحدة اللجن���َة "الأون�ضيرتال" وفو�ضت اإليها 
ولية عن "ت�ضجيع التن�ضيق والتوحيد التدريجيني للقانون التجاري الدويل". وكان اأول مطلب يف ترتيب الأعمال يف 
دورتها الأوىل يف عام 1968 حتديد ميادين عمل اللجنة اجلديدة. وفيما يخ�س قانون البيع اقرتحت قائمة طويلة 
م���ن املوا�ضيع، �ضملت "اإع���داد مدونة قانونية جتارية". ومن الناحية الواقعية، اخت���ريت اأربعة موا�ضيع باعتبارها 
املج���الت التي �ضرتكز عليها اللجن���ة جهودها، وهي: )اأ( اتفاقيتا لهاي لعام 1964؛ )ب( اتفاقية لهاي املتعلقة 
بالقان���ون املنطب���ق على البيع ال���دويل للب�ضائع لع���ام 1955؛ )ج( احلدود الزمنية والقي���ود )التقادم( يف ميدان 
البي���ع الدويل للب�ضائع؛ و)د( �ضروط البي���ع العامة، والعقود النموذجية، والقواع���د الدولية لتف�ضري امل�ضطلحات 
 التجاري���ة )انكوترم���ز( وامل�ضطلح���ات التجاري���ة الأخ���رى. وكان ج���دول الأعم���ال وا�ضع���ا يت�ضم���ن العديد من 

الأق�ضام املنفردة.

وكما تبني لحقًا، فقد اأعدت اللجنة اتفاقية ب�ضاأن مدة التقادم اعتمدت يف موؤمتر دبلوما�ضي يف عام 1974. 
ا يف �ضيغتها املعدلة بربوتوكول  ا يف �ضيغتها الأ�ضلية واإمَّ قت عليها حتى الآن 35 دولة، اإمَّ وبلغ عدد الدول التي �ضدَّ
ع���ام 1980. وب���داأت اللجنة اأعمالها ب�ضاأن ال�ض���روط العامة، ولكنها توقفت عن امل�ضي به���ا بعد وقت ق�ضري. ومل 
تق���م ب���اأيِّ عمل بخ�ضو�س اتفاقية لهاي املتعلقة بالقانون املنطبق على البيع الدويل للب�ضائع، ولكن موؤمتر لهاي 

للقانون الدويل اخلا�س اعتمد اتفاقية معدلة يف عام 1986.

وفيم���ا يتعل���ق باتفاقيتي لهاي لعام 1964، طلب اإىل الأمني العام اأن يوجه اإىل جميع الدول ا�ضتبيانا ملعرفة 
ما اإذا كانت تعتزم الن�ضمام للتفاقيتني واأ�ضباب ذلك. وورد عدد كبري من الردود من الدول اأحيلت اإىل اللجنة 
يف دورتها الثانية. ويف حني اأ�ضارت ب�ضع دول اإىل عزمها على الن�ضمام للتفاقية، فاإنَّ معظم الدول بينت اأنها ل 
تعت���زم ذلك. وتباينت الأ�ضباب املطروحة، ولكن ال�ضبب الغالب هو اأنَّ �ضيغة التفاقيتني حينذاك مل تكن منا�ضبة 

للعتماد على ال�ضعيد العاملي ال�ضامل.

وب���رزت ثلث فئات م���ن الدول التي مل تك���ن تعتزم الت�ضديق عل���ى هاتني التفاقيتني. كان���ت الفئة الأوىل 
ا  ه���ي دول القان���ون الأنغلو�ضك�ض���وين. و�ضمل���ت الفئة الثاني���ة البل���دان النامية. فالعدي���د منها كان ق���د ح�ضل توًّ
عل���ى ا�ضتقلل���ه ال�ضيا�ض���ي يف عام 1964، ومن ث���م فاإنها مل ت�ض���ارك يف الأعمال التح�ضريي���ة. وكان هناك و�ضع 
 مماث���ل بع����س ال�ضيء فيما يتعل���ق بالبلدان التي تخ�ض���ع جتارتها للدول���ة والتي اقت�ضر متثيله���ا يف موؤمتر لهاي 

على هنغاريا.
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رت اللجنة اإن�ضاء فريق عامل "للتحقق م���ن ماهية التعديلت التي ميكن  وبن���اء على تن���وع العرتا�ضات، قرَّ
اأن جتعلهم���ا اأه���ًل للقبول على نطاق اأو�ض���ع من جانب البلدان ذات الأنظمة القانوني���ة والجتماعية والقت�ضادية 
املختلف���ة، اأو م���ا اإذا كان �ضيلزم و�ضع ن�س جدي���د للغر�س نف�ضه". وكان ذلك القرار اإ�ضكالي���ا نوعًا ما، نظرًا لأنَّ 

دين. معهد اليونيدروا هو الذي كان اأعد القانونني املوحَّ

ويف ذل���ك الوق���ت، ت�ضلَّم جون هونول���د، املندوب الأمريك���ي اإىل موؤمتر لهاي، من�ضب اأم���ني الأون�ضيرتال. 
ع���ًا، فق���د كان �ضدي���د الهتمام بالعم���ل ب�ضاأن قان���ون البيع وكان تاأث���ريه ملمو�ضًا عل���ى التطورات  وكم���ا كان متوقَّ

احلادثة.

وب���داأ الفري���ق العامل عمله على الفور واأجرى يف الب�ضع �ضن���وات اللحقة عددًا من التعديلت على القانون 
د لإن�ضاء عق���ود البيع الدويل للب�ضائ���ع. وبحلول عام 1975  ���د للبي���ع الدويل للب�ضائع ثم عل���ى القانون املوحَّ املوحَّ
كان الفري���ق ق���د اأج���رى عددًا كبريًا م���ن التغي���ريات عليهما، واأو�ض���ى الأون�ضيرتال ب���اأن تعتمدهم���ا باعتبارهما 
اتفاقيت���ني اأعدتهم���ا اللجنة بذاتها. بالإ�ضاف���ة اإىل ذلك، اأو�ضى الفري���ق باأن تت�ضمن التفاقي���ة اجلديدة نف�ضها 
د   القواع���د املو�ضوعي���ة ب�ضاأن بي���ع الب�ضائع، وذلك عو�ض���ا عن اتباع الطريق���ة التقليدية باأن يرف���ق القانون املوحَّ

بالتفاقية.

د للبيع الدويل  ويف دورة الأون�ضي���رتال الأخرية املعقودة قب���ل املوؤمتر الدبلوما�ضي، تقرر اإدماج القانون املوحَّ
د لإن�ضاء عقود البيع الدويل للب�ضائع يف ن�س واحد، مع اإتاحة اخليار للدول باإعلن عدم  للب�ضائ���ع والقانون املوحَّ
التزامها بق�ضم واحد اأو باآخر من ق�ضمي التفاقية. وكان ذلك اخليار مل�ضلحة بلدان ال�ضمال الأوروبي، التي ذكرت 
اأنه���ا توؤيد الأق�ضام املو�ضوعية من الن�س اجلديد، ولكنه���ا لن تعتمد الأحكام اخلا�ضة باإن�ضاء العقود. وكما حدث 
فع���ًل، فقد اأ�ضدرت تلك الدول اإعلناتها ب�ض���اأن ذلك لدى ت�ضديقها على اتفاقية البيع، ولكنها �ضحبت منذ عهد 

قريب اإعلناتها تلك.

د للبيع الدويل للب�ضائع  واأُحرز جناح كبري يف اإدماج الأحكام املو�ضوعية التي ت�ضمنها يف الأ�ضل القانون املوحَّ
د لإن�ضاء عقود البيع الدويل للب�ضائع. ول ي�ضعنا الآن  مع اأحكام اإن�ضاء العقود التي ت�ضمنها يف الأ�ضل القانون املوحَّ
اإلَّ اأن نتمنى لو اأنَّ التفاقية ب�ضاأن مدة التقادم مل تكن قد اعُتمدت وقتها. ول�ضوف يكون من املزايا البينة لو اأنَّ تلك 

الأحكام كانت جزءًا اأي�ضًا من اتفاقية البيع، مع اإمكانية اختيار عدم تطبيقها اإذا ما رغب يف ذلك.

عات الفعلية لدى القائمني على ال�ضياغة. فقد جنحوا يف اإدماج مفاهيم  وي�ضعب حتديد ما كانت عليه التوقُّ
د للبيع  هام���ة م���ن القانون الأنغلو�ضك�ضوين مع الأح���كام الأ�ضا�ضية من القانون املدين امل�ضتمدة م���ن القانون املوحَّ
ال���دويل للب�ضائع. وكان���ت البلدان النامية والبلدان الت���ي تخ�ضع جتارتها للدولة جميعه���ا حا�ضرة وتعمل بن�ضاط 

خلل املداولت. وكان مب�ضتطاعها التطلع قدما نحو حتقيق قبول وا�ضع لأعمالها.

م عقود البيع الدويل  دة ُتنظِّ وكم���ا اأُعرب عنه يف ديباجة التفاقية، فقد راأت الدول، "اأنَّ اعتماد قواعد موحَّ
للب�ضائ���ع وتاأخ���ذ يف العتبار خمتلف النظ���م الجتماعية والقت�ضادي���ة والقانونية، من �ضاأن���ه اأن ي�ضهم يف اإزالة 
احلواج���ز القانونية يف جمال التجارة الدولية واأن يعزز تنمية التج���ارة الدولية". وكما لحظ البع�س، فاإنَّ م�ضاألة 
ا اإمنا هي م�ضاألة اعتقاد، واأنا، ب�ضفتي ال�ضخ�ضية، واحد ممن يعتقدون  د ذلك الأثر حقًّ ما اإذا كان للقانون املوحَّ

ذلك حقا، واإن �ضعب توثيق تبيان ال�ضبب والأثر يف اأمور من هذا القبيل.

م���ا ه���و مدى النجاح القاب���ل للقيا�س الذي اأحرزته اتفاقي���ة البيع خلل اخلم�ضة والثلث���ني عامًا املا�ضية؟ 
اأح���د مقايي����س النجاح هو مدى اعتماد ال���دول للتفاقية. وهناك الآن 83 بلدًا طرف���ًا فيها. وهي متثل نحو 80 يف 
املائة من حجم التجارة الدولية يف العامل. ومما جتدر ملحظته هو اأنَّ جميع الدول اخلم�س الرئي�ضية التي تتجه 
نحوه���ا ال�ضادرات الكورية اأط���راف يف التفاقية وذلك على غرار الدول الثلث الرئي�ضية التي تاأتي منها واردات 

جمهورية كوريا.



د: الجتاهات واملنظورات خم�ضة وثلثون عامًا على قانون البيع املوحَّ  12

وذلك ل يعني اأنَّ 80 يف املائة من التجارة العاملية تخ�ضع يف الواقع لتفاقية البيع. فاإنَّ عددًا كبريًا من العقود 
ت�ضتبعد فيه التفاقية باعتبارها القانون الذي كانت �ضتخ�ضع له تلك العقود لول ذلك. ويت�ضح من الأدلة اأنَّ �ضبب 
ذلك يرجع يف الأكرث اإىل اأنَّ املحامني الذين يتفاو�ضون ب�ضاأن العقد اأو الذين يعدون ال�ضروط النموذجية يف�ضلون 
التعام���ل م���ع القانون الداخلي الذي در�ض���وه يف كلية احلقوق وال���ذي ي�ضتخدمونه عادة يف عق���ود البيع الداخلية. 
وبطبيعة احلال لي�س ذلك عمليا لطريف العقد كليهما. وعلى اأيِّ حال، يبدو اأنَّ العتياد املتزايد يف املهنة القانونية 

على اتفاقية البيع يوؤدي اإىل ت�ضييق نطاق ا�ضتبعادها.

عات القائمني على �ضياغة اتفاقية البيع هو التاأثري الذي اأحدثته التفاقية على  ومما يتجاوز بعيدًا نطاق توقُّ
قانون البيع يف عدد من البلدان، اأو حتى على قانون العقود بوجه عام. ورمبا يت�ضاءل املرء ملاذا حدث ذلك. ول ريب 
يف اأنَّ ذل���ك ي�ضه���د على جودة العمل الذي مت على اإعدادها. وق���د يعود ذلك على الأرجح اأي�ضًا اإىل �ضخامة حجم 
 امل���واد املتوافرة ب�ض���اأن اتفاقية البيع. ويت�ضمن برنام���ج ال�ضوابق الق�ضائية امل�ضتن���دة اإىل ن�ضو�س الأون�ضيرتال -
'كلوت' خل�ض���ات القرارات ال�ضادرة عن املحاكم تف�ضريا للتفاقية. وميكن الطلع عليه بالت�ضال احلا�ضوبي 

املبا�ض���ر بلغ���ات الأمم املتحدة الر�ضمية ال�ض���ت. وقد �ضدرت الطبع���ة الثانية من نبذة الأون�ضي���رتال عن ال�ضوابق 
الق�ضائي���ة امل�ضتن���دة اإىل اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع ال���دويل للب�ضائع. ويت�ضمن ن�ضها الكامل باللغة 
الإنكليزي���ة 000 3 ق�ضي���ة، من بينها 500 1 ق�ضية مرتجمة، وهي متاحة عل���ى موقع الإنرتنت التابع لكلية القانون 
بجامعة بي�س. ورمبا اأدى توافر هذا احلجم الكبري من املواد اإىل غزارة املوؤلفات ال�ضادرة يف �ضكل جملت اأو كتب 

عن املو�ضوع. ومل ي�ضهد اأيُّ جمال من جمالت القانون الدويل، العام اأو اخلا�س، توثيقًا بهذه الدقة.

ونتيج���ة للهتم���ام املتزايد الذي حظيت به اتفاقية البيع اقرتحت �ضوي�ضرا ب���اأن جتري الأون�ضيرتال تقييمًا 
لعم���ل اتفاقي���ة البيع الدويل ول�ضكوك الأون�ضي���رتال ذات ال�ضلة يف �ضوء الحتياج���ات العملية للأطراف املزاولة 
للأعم���ال التجاري���ة الدولي���ة يف املرحلت���ني الراهن���ة واملقبل���ة، واأن تناق�س م���ا اإذا كان من امل�ضت�ض���وب واملجدي 
ال�ضطلع، يف هذه املجالت ويف ال�ضياق الأو�ضع لقانون العقود العام على ال�ضواء، مبزيد من اجلهود على امل�ضتوى 
العامل���ي لتلبية تل���ك الحتياجات. وقد رفع تقرير اإىل دورة اللجنة التي �ضتعق���د يف ال�ضهر املقبل وهو يناق�س تاأثري 
ا. ووا�ضح  ع اأن يلقي التقرير تفاعًل هامًّ اتفاقية البيع ويحدد بع�س امل�ضائل املتبقية غري امل�ضمولة بها بعد. ويتوقَّ
ا ما هو غري وا�ضح فه���و اأنَّ اأيَّ عمل يتوقع القيام ب���ه ينبغي اأن يقت�ضر  اأن���ه م���ا زال ثمة عمل ينبغ���ي القيام به. اأمَّ
 عل���ى امل�ضائ���ل املنبثقة عن قان���ون البيع اأو م���ا اإذا كان ينبغي للجن���ة اأن تخو�س على نحو اأو�ض���ع يف ميدان العقود 

بوجه عام.

اإنَّ ق�ض���ة توحي���د قان���ون البيع، وبالتايل قانون العق���ود، مل تنته بعد. ولي�س يف و�ضعنا �ض���وى اأن نت�ضاءل عما 
�ضيقوله املتكلم الرئي�ضي عن تاأثري اتفاقية البيع يف موؤمتر الحتفال بالذكرى ال�ضبعني لولدتها.

خامتة
اأُجري���ت يف دورة الأون�ضي���رتال مناق�ضة م�ضتفي�ضة عن التطورات فيما يخ�س قانون البيع الدويل للب�ضائع والعقود 
عمومًا. وكان ُم�ضلَّمًا به على نطاق وا�ضع اأنَّ اتفاقية البيع ا�ضتخدمت منوذجًا لو�ضع عدد من الن�ضو�س الت�ضريعية 
على ال�ضعيدين الإقليمي والوطني. وكان ال�ضاغل الأكرب الذي اأعرب عنه هو توحيد تف�ضري وتطبيق اتفاقية البيع. 
غري اأنَّ ال�ضعور العام الذي كان �ضائدًا هو اأنَّ قيام الأون�ضيرتال باملزيد من العمل الت�ضريعي يف هذا املجال قد يكون 

�ضابقًا لأوانه لأنه مل يتبني بو�ضوح بعد ما اإذا كان هذا العمل مفيدًا اأو م�ضت�ضوبًا.

وال���راأي الذي اأُعرب عنه ب���اأنَّ القيام باملزيد من العمل �ضيكون �ضابقًا لأوانه يف عام 2015 يف�ضح املجال   
للقول اإنَّ الوقت للقيام بذلك قد ُيعترب منا�ضبًا يف مرحلة ما قبل موؤمتر الحتفال بالذكرى ال�ضبعني لولدة اتفاقية 

البيع. وب�ضفتي ال�ضخ�ضية، اآمل اأن يكون الأمر كذلك.
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 منظورات ب�ساأن منا�سقة 
القانون التجاري عرب الوطني

كويننت لوه
مة مقدِّ

���ا اأن اأتلقى الدعوة لكي اأن�ضم  ال�ضي���د الرئي����س، ح�ضرات املتكلمني واملندوب���ني الكرام، م�ضاء اخلري. ي�ضرفني حقًّ
اإىل حلق���ة النقا����س املتميزة هذه التي ت�ض���م لفيفا من املتكلمني البارزين. والي���وم، اإذ جنتمع للحتفال بالذكرى 
اخلام�ضة والثلثني من تاريخ اتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع )اتفاقية البيع(، وال�ضتماع 
لكلم���ات املتناظرين العارفني املدىل به يف هذه احللق���ة، ل ي�ضعني �ضوى اأن اأبدي اإعجابي الغامر بال�ضوط الطويل 
الذي قطعه امل�ضروع الكبري املعني مبنا�ضقة القانون التجاري عرب الوطني. غري اأنه ل ميكن اإنكار امل�ضافة البعيدة 

التي ما زالت تف�ضل بيننا وبني غايتنا.

ق�سية املنا�سقة
 اإنَّ م���ن البديهي فعًل اأنَّ وج���ود نظم قانونية متنوعة يوؤدي اإىل تزايد تكاليف املعاملت التجارية عرب احلدود.)1(
 وق���د اأدى م���ا بلغته التج���ارة وتدفق ال�ضتثمارات عرب احل���دود من حجم �ضخم ونطاق وا�ض���ع لي�س غري يف يومنا 
هذا)2( اإىل انق�ضاء عهد النموذج املتبع يف العمل يف ال�ضوامع القانونية للوليات الق�ضائية. وقد ذكر رئي�س ق�ضاة 
�ضنغاف���ورة يف كلمته التي األقاه���ا مبنا�ضبة الحتفال يف �ضنغافورة بالذكرى اخلام�ض���ة والثلثني لتفاقية البيع يف 
23 ني�ضان/اأبري���ل 2015: "... اأنَّ الع���امل �ضهد حقبة مل ي�ضبقها مثيل يف البتكارات التكنولوجية، وحترير التجارة 
والتكامل القت�ضادي. وهذا مما اأف�ضى اإىل زيادة هائلة يف حجم وتواتر تدفقات راأ�س املال والب�ضائع والأ�ضخا�س 

والأفكار عرب احلدود الوطنية".)3(

ويف حني ل يزال النقا�س ب�ضاأن املنا�ضقة جاريا مع ذلك،)4( فاإنَّ ق�ضية منا�ضقة القانون التجاري عرب الوطني 
بلغت اأ�ضدها الآن اأكرث من اأيِّ وقت م�ضى.

منطقة اآ�سيا واملحيط الهادئ
ميك���ن اإىل حد ما و�ضف احلالة بالن�ضبة ملنطقة اآ�ضيا واملحيط الهادئ على وجه اخل�ضو�س باأنها "جممع متداخل 
لتقالي���د م�ضتم���دة من القانون امل���دين والقان���ون الأنغلو�ضك�ضوين والقان���ون ال�ضرتاكي تت�ض���م بخ�ضائ�س وطنية 
 Helmut Wagner, "Costs of legal uncertainty: is harmonization of law a good solution" in Modern Law for Global  )1(

 Commerce: Proceedings of the Congress of the United Nations Commission on International Trade Law Held on the Occasion of the
Fortieth Session of the Commission  )قانون ع�ضري للتجارة العاملية: مداولت موؤمتر الأمم املتحدة للحتفال بالدورة ال�ضنوية الأربعني للأون�ضيرتال( 
(Vienna: United Nations, 2011) 53 at 57, online: UNCITRAL http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/09-83930_Ebook.

.pdf
 J. H. Dalhuisen, "Globalization and the Transnationalization of Commercial and Financial Law" [2014] 67 انظ���ر   )2(

.Rutgers Uni. L. R. 1 at 2
 Sundaresh Menon, "Roadmaps for the Transnational Convergence of Commercial law: Lessons Learnt from the  )3(

 CISG" delivered at the thirty-fifth anniversary of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Singapore)—
.unpublished ("Roadmaps")

 Silvia Faizo, The Harmonization of International Commercial Law (The Netherlands: Kluwer للطلع على ملحة عامة، انظر )4(

 Law International, 2007) at 16. C.f. Martin Boodman, "The Myth of Harmonization of Laws" (1991) 39 Am. J. Comp. L. 699;
Paul B. Stephan, "The Futility of Unification and Harmonization in International Commercial Law" (1999), online: http://papers.

.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=169209

http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/09-83930_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/congress/09-83930_Ebook.pdf
http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=169209
http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=169209
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وعرفي���ة حمددة �ضدي���دة التميز يج���ري تنفيذها عرب �ضرائ���ح متعددة تتاألف م���ن اأ�ضكال احلكوم���ات الحتادية 
والدول املدينية الكونفدرالية والبلديات واملجتمعات املحلية احل�ضرية".)5( ومنطقة اآ�ضيا واملحيط الهادئ، خلفا 
للحت���اد الأوروب���ي، ل تتمتع بخيار القيام مبنا�ضقة القوانني التجارية باتب���اع نهج تنازيل من الأعلى اإىل الأ�ضفل. 
ذل���ك اأنَّ عدم التجان����س الوا�ضع بني النظم القانونية الآ�ضيوية، واإن مل يكن بالطب���ع كافيا لإبعاد امل�ضتثمرين، من 

�ضاأنه اأن يجعل تنفيذ الأعمال التجارية يف املنطقة اأكرث تكلفة واأ�ضد �ضعوبة.

وكان للم���رء اأن يظ���ن اأنَّ اتفاقية البيع، التي و�ضعت مب�ضاركة ما ل يقل عن 62 دولة والتي بلغ عدد اأطرافها 
د لعقود بيع الب�ضائع عرب احلدود، مما  الآن 83 طرف���ًا، كان من �ضاأنه���ا اأن تفي باحلاجة امللحة لوجود قانون موحَّ
ا من التجارة. ولك���ن املرء يفاجاأ باأنَّ جتربة �ضنغافورة تب���ني ندرة ا�ضتخدام هذه  ي�ض���كل من غ���ري �ضك ق�ضمًا هامًّ

التفاقية وتدين بروزها للعيان هناك.

وقد اأبلغت حماكم �ضنغافورة عن خم�س ق�ضايا فقط ل غري ت�ضري اإىل اتفاقية البيع منذ ت�ضديق البلد عليها 
وت�ضريع قانون بيع الب�ضائع )اتفاقية الأمم املتحدة( )قانون Cap 238A, 2013 Rev Ed( لغر�س اإنفاذها. ف�ضًل 
ع���ن اأنَّ اأيًّا من تلك الق�ضايا اخلم�س مل يت�ضمن تطبيقًا مبا�ضرًا لتفاقية البيع. وت�ضمنت ق�ضيتان منها تطبيقات 
ل�ضتبع���اد قرارات التحكيم بحجج ع���دة ومنها اأنَّ املحكمة مل تطبق اتفاقية البي���ع باعتبارها القانون احلاكم.)6( 

واأ�ضارت الق�ضايا الثلث الأخرى اإىل التفاقية باعتبارها الو�ضع ال�ضائد املعتمد يف قانون جتاري عرب وطني.)7(

���ا اأ�ضب���اب التدين الن�ضبي يف ب���روز اتفاقية البيع يف �ضنغافورة فلي�ضت وا�ضح���ة. ورمبا كان اأحدها هو اأنَّ  اأمَّ
اتفاقي���ة البيع تظهر يف جمال التحكي���م برتدد اأكرب من ظهورها يف جمال التقا�ضي، اأو اأنَّ امل�ضت�ضارين القانونيني 
وزبائنه���م مييل���ون اإىل تف�ضيل النظم القانوني���ة وال�ضكوك القانونية املعروفة لديه���م. وبراأيي ال�ضخ�ضي، والذي 
ا�ضتخل�ضت���ه م���ن خلل فرتة ممار�ضت���ي اخلا�ضة كقا�س جتاري، ه���و اأنَّ اأهم اأ�ضحاب امل�ضلح���ة، واأق�ضد بذلك 
التج���ار وم�ضت�ضاريه���م القانونيني، ممن يرزحون فع���ًل حتت الثقل املفرط الناجم عن تع���دد النظم القانونية يف 
معاملته���م ع���رب احلدودية قد ل يرغبون يف جلب نظام قانوين اآخر اأي�ض���ًا اإىل تلك املعاملت. ورمبا ازداد عدم 
التيق���ن لديهم نتيجة لإدراكه���م عدم وجود �ضابقة تتعلق باتفاقية البيع. وذلك ه���و بطبيعة احلال جتاهل لقاعدة 
بيان���ات اتفاقية البي���ع التي تتعهدها جامعة بي�س،)8( وهي قاعدة رائعة للبيانات من غري �ضك، ولكن ح�ضبما ت�ضري 
اإلي���ه ال�ضفحة الرئي�ضي���ة لقاعدة البيانات، يلحظ اأنَّ الق�ضايا التي تخ�ضع للتحكي���م هي غالبا ق�ضايا غري مبلَّغ 

ب�ضاأنها. وهذا مما يوؤثر كثريًا على موانع تكّون جممٍع من ال�ضوابق الق�ضائية والجتهادات الفقهية.

واإذا كان���ت تلك هي الأ�ضباب فعًل، ف�ضيكون اجلواب جليا. فمن ال�ضروري القيام مبزيد من العمل ل�ضمان 
ا برنامج املوؤمترات والجتماعات وحلقات العمل التي تنظمها الأون�ضيرتال  قبول املمار�ضني القانونيني وزبائنهم. اأمَّ
ومرك���ز القان���ون عرب الوطني لغر�س التوعية باتفاقية البيع فهو ي�ضري ُقُدم���ًا اإىل مدى بعيد يف هذا ال�ضدد. اإذ ل 
ب���د م���ن اإقناع املمار�ضني القانونيني ب���اأنَّ البنية الأ�ضا�ضية التي تدعم ا�ضتخدام اتفاقي���ة البيع م�ضتحدثة على نحو 
ملئ���م، وذلك لكي ت�ضودهم الثقة اللزمة لتو�ضي���ة زبائنهم با�ضتخدامها. وينبغي اأي�ضًا تعزيز التعاون مع كليات 
القان���ون عل���ى �ضعيد العامل من اأجل �ضمان تعريف طلب القانون ال�ضب���اب الطموحني باتفاقية البيع. كما ينبغي 
اأن نرك���ز جهودنا عل���ى تدريب اأجيال املحام���ني املقبلة وتعريفه���م باتفاقية البيع. وعلى �ضبي���ل املثال، خ�ض�ضت 
كليتان من كليات القانون يف �ضنغافورة مركزين ملجال القانون التجاري عرب الوطني.)9( واإىل حد كبري، �ضيقت�ضي 
التح���ول تدريجي���ا اإىل قان���ون جتاري اأكرث ات�ضاق���ا اأن يكون طلبن���ا ال�ضباب يف جمال القان���ون ملمني بال�ضكوك 

الدولية مثل اتفاقية البيع.
)Roadmaps" )5"، انظر الفقرة 25 من احلا�ضية 3 اأعله.

 Quarella SpA v Scelta Marble Australia Pty Ltd [2012] 4 SLR 1057 and Triulzi Cesare SRL v Xinyi Group (Glass) Co )6(

.Ltd [2015] 1 SLR 114
 Zurich Insurance (Singapore) Pte Ltd v B-Gold Interior Design & Construction Pte Ltd [2008] 3 SLR(R) 1029; Chwee )7(

 Kin Keong and others v Digilandmall.com Pte Ltd [2004] 2 SLR(R) 594; Sembcorp Marine Ltd v PPL Holdings Pte Ltd [2013]
.4 SLR 195

.http://www.cisg.law.pace.edu :8( عنوان الإنرتنت(

)9( تدير كلية القانون التابعة جلامعة �ضنغافورة الوطنية مركز القانون والأعمال التجارية، يف حني تدير كلية القانون التابعة جلامعة �ضنغافورة للإدارة 

مركز القانون التجاري العابر للحدود يف اآ�ضيا.
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�كال�م���ن�وزارة�القانون�والنظ���ام�الق�سائي�واالأخوة� ويف��سي���اق�التطل���ع�نحو�امل�ستقب���ل،�يف��سنغافورة،�ف���اإنَّ
�ثمة�اإمكانات�هائلة�تب�سر�بف�س���ل�م�سرق�جديد�لو�سع�"قانون�التجار"،�اإىل�جانب�اتفاقيات�مثل� القانوني���ة�يرى�اأنَّ

اتفاقية�البيع،�يف�اآ�سيا.

�التجارة�يف�اآ�سيا�بلغت�ن�سبة��30يف�املائة�من�التجارة�العاملي���ة�يف�عام��2010واأنها��سوف�تبلغ� ولق���د�ق���در�اأنَّ
�اآ�سيا�ميكن�اأن�حتوز�على�ن�سف�الناجت� ن�سبة��35يف�املائة�بحلول�عام�2020.)10(�وذكر�م�سرف�التنمية�االآ�سيوي�اأنَّ
عات�االإ�سقاطية� املحل���ي�االإجمايل�والتجارة�واال�ستثمارات�على�ال�سعيد�العامل���ي�بحلول�عام�2050.)11(�وهذه�التوقُّ
لي�ست�وهمية.�اإذ��سرحت�ال�سني�علنًا�اأنها�ملتزمة�باإعادة�اإحياء�طريق�احلرير�البحري�القدمي)12(�الذي�يربطها�
باأوروب���ا�عرب�بحر�ال�سني�اجلنوب���ي�واملحيط�الهندي.�وا�ستهلت�احلكومات�فع���اًل�م�ساركتها�معًا�يف�و�سع�م�ساريع�
البن���ى�االأ�سا�سي���ة�امل�سرتك���ة�واتفاق���ات�التجارة�احلرة�التي�م���ن��ساأنها�اأن�تعي���د�بناء�الروابط�ب���ني�اآ�سيا�وال�سرق�
االأو�س���ط�واأفريقي���ا�على�امتداد�هذا�الطريق�التجاري�التاريخي.�و�سهد�م�س���رف�البنى�االأ�سا�سية�االآ�سيوي،�الذي�
ا،�انطالقة�كربى�بتوقيع�زهاء��50بلدًا�باعتبارها�اأع�ساء�موؤ�س�سة،�يف�حني�تنتظر��سبعة� اأن�سئ�منذ�وقت�قريب�جدًّ
بل���دان�اأخرى�احل�سول�على�موافقة�هيئاتها�الت�سريعية�الداخلية.)13(�كم���ا�اأعلن�جوكو�ويدودو،�رئي�س�اإندوني�سيا،�
وه���ي�بل���د�ذو�اقت�ساد�نا�سئ�هام�اآخر،�خططًا�م���ن��ساأنها�اأن�ت�سع�بلده�يف�مركز�املح���ور�البحري�العاملي.)14(�وما�
هذه��سوى�ب�سعة�اأمثلة�على�تطلعات�اآ�سيا�االقت�سادية�والفر�س�الهائلة�التي�ما�زال�ينتظر�حتقيقها�يف�هذا�الق�سم�

من�العامل.)15(

ا�م���ن�العمل�لت�سييق� ويف��س���وء�ه���ذا�النم���و�االقت�سادي�ال�سخ���م�يف�اآ�سيا،�ال�بد�من�القي���ام�بقدر�كبري�جدًّ
�رابطة�اأمم�جنوب��سرق�اآ�سيا�تخطو�االآن�نحو�ت�سكيل� التباين�الوا�سع�بني�النظم�القانونية�االآ�سيوية.�وقد�بلغني�اأنَّ
�س���وق�م�سرتك���ة�بحل���ول�نهاية�عام�2015،�و�س���وف�يكون�من�النتائ���ج�الطبيعية�الالزمة�عن�ذل���ك�تعزيز�املنا�سقة�
القانونية�يف�جمال�القانون�التجاري.�وقد�عكفت�الدول�االأع�ساء�يف�الرابطة�منذ�عام��2007على�درا�سة�الطرائق�

املتنوعة�ملنا�سقة�القوانني�التجارية،�ومن�بينها�تو�سيع�نطاق�ا�ستخدام�اتفاقية�البيع.

واإح���دى�املبادرات�الرئي�سية�التي�اتخذتها��سنغافورة�لتعزيز�التقارب�بني�القوانني�التجارية�يف�اآ�سيا�مبادرة�
اإن�س���اء�املعهد�االآ�سيوي�لقانون�االأعمال�التجارية.�وهو�مرفق�بحث���ي�دائم�يركز�على�اإجراء�درا�سة�مقارنة�لقوانني�
االأعم���ال�التجارية�يف�املنطقة.�و�سوف�يوؤدي�املعه���د�وظيفتني�رئي�سيتني.�الوظيفة�االأوىل�هي�اإجراء�بحث�اأكادميي�
اأ�سلي�يف�القوانني�وال�سيا�سات�التجارية�يف�اآ�سيا؛�و�سي�سمل�ذلك�من�غري��سك�درا�سات�عن�كيفية�زيادة�ا�ستخدام�
االتفاقيات�عرب�الوطنية�مثل�اتفاقية�البيع�يف�املنطقة.�والوظيفة�الثانية�هي�العمل�مبثابة�املركز�الع�سبي�للتعاون�
ب���ني�الق�س���اة�واالأكادميي���ني�واملمار�سني�و�سانعي�ال�سيا�س���ات�يف�اآ�سيا.�واإذا�ما�اأريد�القي���ام�بخطوات�جمدية�نحو�
التق���ارب،�فال�بد�من�اإ�س���راك�جميع�اأ�سحاب�امل�سلحة�م���ن�طائفة�النظم�القانونية�االآ�سيوية�ب���كل�اأطيافها.�ولن�
يقت�س���ر�عمل�املعه���د�على�وظيفته�كمنت���دى�مركزي�لتب���ادل�االأفكار�واملعلوم���ات�واملقرتحات�ب���ني��ستى�اأ�سحاب�
امل�سلح���ة،�واإمن���ا��سيعمل�اأي�سًا�كقوة�دافعة�من�اأجل�حتقيق�التقارب�ب���ني�بع�س�قوانني�االأعمال�التجارية�يف�اآ�سيا،�
وخ�سو�س���ًا�فيما�يتعلق�مب�سائل�مث���ل�اإدارة�ال�سركات،�وامللكية�الفكرية،�وال�سرائ���ب�وحماية�البيانات،�وذلك�على�
�سبي���ل�املث���ال�ال�احل�سر.�و�سيعمل�املعهد�اأي�س���ًا�كنقطة�ات�سال�م�سرتكة�بني�وكاالت�البح���وث�االأخرى�واملنظمات�

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/financial_institutions_ globalization_profiting_�:10(�انظ���ر�عل���ى�االإنرتن���ت(
.from_asias_rise_new_global_trade_flows/

 Asia 2050: Realizing the Asian Century (Asian Development Bank, 2011), available online: http://www.adb.org�)11(�

./publications/asia-2050-realizing-asian-century
 Paul Carsten and Ben Blanchard, "China to establish $40 billion Silk Road infrastructure fund", Reuters (8 �)12(

.November.2014)
http://www.ibtimes.com/fifty-countries-sign-china-led-asian-infrastructure-investment-bank- االإنرتن���ت:� عل���ى� انظ���ر� �)13(

.diplomatic-1987459
 Vibhanshu Shekhar and Joseph Chinyong Liow, "Indonesia as a Maritime Power: Jokowi’s Vision, Strategies,and �)14(

Obstacles Ahead" (November 2014) available online at http://www.brookings.edu/research/articles/2014/11/indonesiamaritime-
.liow-shekhar

)15(�الفري���ق�العام���ل�املعن���ي�بدرا�سة�طرائق�مواءمة�القوان���ني�التجارية�يف�الدول�االأع�ساء�يف�رابطة�اأمم�جنوب��سرق�اآ�سي���ا،�الذي��سكل�برعاية�اجتماع�
وزراء�القانون�وكبار�امل�سوؤولني�القانونيني�يف�دول�الرابطة.

http://www.adb.org/publications/asia-2050-realizing-asian-century
http://www.adb.org/publications/asia-2050-realizing-asian-century
http://www.ibtimes.com/fifty-countries-sign-china-led-asian-infrastructure-investment-bank-diplomatic-1987459
http://www.ibtimes.com/fifty-countries-sign-china-led-asian-infrastructure-investment-bank-diplomatic-1987459
http://www.brookings.edu/research/articles/2014/11/indonesia-maritime-liow-shekhar
http://www.brookings.edu/research/articles/2014/11/indonesia-maritime-liow-shekhar
https://www.bcgperspectives.com/content/articles/financial_institutions_globalization_profiting_from_asias_rise_new_global_trade_flows
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الدولي���ة مث���ل الأون�ضيرتال. واأخ���ريًا، فاإنَّ الهدف املتوخى م���ن املعهد هو توفري القيادة احلكيم���ة اللزمة لإكمال 
النجاح القت�ضادي لآ�ضيا.

امل�سار نحو املنا�سقة
من ناحية مفاهيمية، ميكن اأن حتدث املنا�ضقة على ثلثة م�ضتويات.)16( امل�ضتوى الأول ي�ضمل املنا�ضقة يف الإقرار 
والإنف���اذ. وقد حتققت املنا�ضقة على هذا امل�ضتوى اإىل ح���د بعيد يف �ضياق التحكيم الدويل وفقًا لتفاقية نيويورك 
لع���ام 1958 وقانون الأون�ضي���رتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل. وتتوخى اتفاقي���ة لهاي املتعلقة باتفاقات 
اختيار املحكمة الهدف نف�ضه للمنازعات املرفوعة اأمام الق�ضاء يف الق�ضايا املدنية والتجارية على ال�ضواء، وميكن 
عة  اأن تعم���ل كو�ضيلة لإحداث التغيري كما يف حالة اتفاقية نيويورك لع���ام 1958. وقد اأ�ضبحت �ضنغافورة دولة موقِّ
ه���ذا الع���ام، اإىل جانب الحتاد الأوروبي واملك�ضيك والوليات املتحدة. واله���دف النهائي النموذجي الذي يرجتيه 
امل�ضتفي���دون النهائيون من رفع الدعاوى هو التمكن م���ن جني فوائد الأحكام ال�ضادرة ل�ضاحلهم. وتكاليف عدم 
التيق���ن التي تن�ضاأ من نظام القان���ون الدويل اخلا�س الراهن الذي يحكم قابلية اإنفاذ الأحكام ل تنا�ضب بب�ضاطة 
ال�ضوؤون التجارية املعقدة التي تعمل على النطاق العاملي اأو الإقليمي. وينبغي مو�ضوعيا ال�ضروع يف حتقيق املنا�ضقة 

على هذه اجلبهة.

ويتعل���ق م�ضت���وى املنا�ضقة الثاين بعملية ت�ضوي���ة املنازعات. واأق�ضد بذلك اإيج���اد املحاكم املتخ�ض�ضة التي 
تن�ض���اأ لغر�س خم�ض����س هو معاجلة املنازعات التجارية التي حتدث بني ال���دول وهي تعمل بالرتادف مع املحاكم 
الوطني���ة. وه���ذه املحاكم ل متتلك ال�ضلحي���ات الزجرية امللزمة للمحاكم الوطنية فح�ض���ب، واإمنا هي تت�ضاوق 
اأي�ض���ًا ب�ضف���ة خا�ضة مع احتياجات الأعمال التجارية الدولية وواقعه���ا. وعلى الرغم من جناح التحكيم التجاري 
ال���دويل، ف���اإنَّ وجود هذه املحاك���م التجارية الدولية �ضروري لإ�ضف���اء �ضفة ال�ضرعية يف �ضي���اق ت�ضوية املنازعات 
التجاري���ة ع���رب الوطنية. وهي تتيح اأي�ض���ًا م�ضارًا للنهو�س ب�ضي���ادة القانون باعتبارها مفهوم���ًا معياريًّا مثاليًّا يف 

ميدان التجارة العاملية.

 ،)"SICC"( ويف ه���ذا ال�ضي���اق، اأن�ضاأت �ضنغافورة يف مطلع هذه ال�ضنة حمكمة �ضنغاف���ورة الدولية التجارية
التي تعمل كفرع ملحكمة �ضنغافورة العليا، وهي تعالج الق�ضايا الدولية والتجارية التي وافقت اأطرافها على اخل�ضوع 
لولي���ة هذه املحكمة، �ضواء اأكان ذلك قبل التنازع اأم بع���ده، والق�ضايا التي حتيلها اإليها حمكمة �ضنغافورة العليا. 
وفيم���ا يل���ي بع�س املعامل الرئي�ضية ملحكمة �ضنغاف���ورة الدولية التجارية: )1( توفر التمثي���ل ال�ضت�ضاري الأجنبي؛ 
)2( قواعد اكت�ضاف مب�ضطة؛ )3( خيار عدم تطبيق قانون الأدلة ل�ضنغافورة، الذي يت�ضمن اأحكامًا مثل الأحكام 
ال�ض���ادرة �ضد الأدلة امل�ضتمدة من ال�ضماع عن الغري، احلكم يف ق�ضية براون �ضد دان)17( وحكم الأدلة املبا�ضرة؛ 
)4( خي���ار ال�ضري���ة؛ )5( ميك���ن للمحكمة اأن تعتم���د الإجراءات الأن�ض���ب للق�ضية املعرو�ض���ة؛ و)6( طرائق اأقل 
تعق���دا يف اإثب���ات القانون الأجنبي. وت�ض���م املحكمة حاليًّا 14 قا�ضيًا من مقعد ق�ض���اء �ضنغافورة و12 من الق�ضاة 
الدوليني البارزين وموظفي الق�ضاء من تقاليد كل من القانون النغلو�ضك�ضوين والقانون املدين،)18( اأخ�سُّ بالذكر 
فة ايرمغارد غري�س، قا�ضية املحكمة النم�ضاوي���ة العليا �ضابقا، وثانيًا، القا�ضي  اثن���ني منه���م: اأوًل، القا�ضية امل�ضرَّ
ف دومينيك ها�ضر من حمكمة الق�ضاء الفرن�ضية العليا. وهذا التنوُّع مق�ضود لغر�س حت�ضني الطابع الدويل  امل�ضرَّ
للمحكم���ة وتعزيز قدرتها على معاجل���ة امل�ضائل املنبثقة عن نظم القانون املدين. وه���و يتيح اأي�ضًا من�ضة للإثراء 

.Sundaresh Menon, "The Somewhat Uncommon Law of Commerce" [2014] 26 Sing. Ac. L. J. 23 at [60]–[64] )16( 

.6 R 67 (HL) )1893( الق�ضية )17(

)18( يف 29 حزيران/يوني���ه 2015، تاأل���ف الق�ض���اة الدولي���ون م���ن كارولني بريج���ر )الوليات املتح���دة(، باتري�ضيا بريغ���ن )اأ�ضرتالي���ا، روجر جيلي�س 

)اأ�ضرتالي���ا(، اإيرمغ���ارد غري�س )النم�ضا(، دومينيك ها�ضر )فرن�ضا(، داي�ض���ون هيدون )اأ�ضرتاليا(، ال�ضري فيفيان رامزي )اململك���ة املتحدة(، ان�ضيلمو ريي�س 
)هون���غ كون���غ(، ال�ضري برنارد ريك�س )اململكة املتحدة(، يا�ضوهي تانيغو�ضي )اليابان(، �ضاميون ثوريل���ي )اململكة املتحدة(، وال�ضري هرني برنارد اإيدر )اململكة 

املتحدة(.
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املتبادل للأفكار والإجراءات والجتهادات الق�ضائية من كلتا الوليتني الق�ضائيتني للقانون العام والقانون املدين. 
و�ضتط���ور املحكمة اجتهادا ق�ضائيا وثيق ال�ضلة بالجتهاد الق�ضائ���ي الداخلي يف �ضنغافورة، و�ضوف تكون بالتايل 
ق���ادرة عل���ى الإ�ضهام يف اإعداد ومنا�ضقة القوان���ني واملمار�ضات املو�ضوعية التجارية. واله���دف النهائي هو اإر�ضاء 
جمتم���ع للمحاك���م التجارية، مبا ي�ضمل املحكم���ة التجارية الإنكليزية، وحماكم مركز دبي امل���ايل العاملي وال�ضعبة 
التجاري���ة ملحكم���ة �ضاوث ويلز العليا، والتي تعم���ل وتتعلم فيما بينها على نحو من�ضق، مم���ا يف�ضي لعتماد اأف�ضل 

املمار�ضات وتطوير اجتهادات ق�ضائية مت�ضقة يف القانون التجاري الدويل.

���ا م�ضتوى املنا�ضقة الثالث فهو بطبيعة احلال املنا�ضقة املو�ضوعية للقانون التجاري نف�ضه. واتفاقية البيع  اأمَّ
ه���ي مثال رئي�ضي على املنا�ضقة يف هذا ال�ض���دد. ف�ضيغ العقود النموذجية، مثل �ضيغ الحتاد الدويل للمهند�ضني 
ال�ضت�ضاريني التي ت�ضتخدم عادة يف قطاع البناء تعزز اأي�ضًا املنا�ضقة عرب الوطنية على ال�ضعيد املو�ضوعي. ولكن 
حتقي���ق التوحي���د على �ضعيد الن�ضو�س فقط لن يوؤدي �ضوى اإىل منا�ضق���ة �ضطحية فح�ضب. فقد �ضكل تف�ضري تلك 

دة العقبة الأزلية التي ما انفكت تعرت�س التوحيد. الن�ضو�س املوحَّ

وللمحاك���م الوطني���ة دور حموري توؤدي���ه هنا. وانطلقا من ذل���ك، ينبغي لهذه املحاك���م اأن حتاول منا�ضقة 
القوان���ني التجارية واأن تتجنب التباعد الذي يقلل من �ض���اأن بيئة الأعمال التجارية الدولية. ومن ثم فاإنَّ عليها اأن 
تقل���ل من ال�ضت�ضراف النع���زايل واأن تكون اأكرث انفتاحًا يف املناق�ضات واملداولت م���ع حماكم الوليات الق�ضائية 
الأخ���رى. وُيعنى الق�ضاء يف �ضنغافورة بانتظام بتمحي�س الجته���ادات الق�ضائية ال�ضادرة يف الوليات الق�ضائية 
الأخرى للح�ضول على اأمثلة معيارية على اأف�ضل املمار�ضات، وخ�ضو�ضًا فيما يتعلق بتف�ضري التفاقيات الدولية، مثل 
اتفاقي���ة نيوي���ورك اأو �ضيغ العقود النموذجية امل�ضتخدمة دوليًّا ك�ضيغ عقود من اإعداد الحتاد الدويل للمهند�ضني 
 )19(Dexia Bank SA ضد� PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ال�ضت�ضاري���ني. وعلى �ضبي���ل املثال، يف ق�ضي���ة 
اعتمدت حمكمة ا�ضتئناف �ضنغافورة بح�ضافة تف�ضريا �ضيقا لأ�ضا�س ال�ضيا�ضة العامة مبقت�ضى قانون الأون�ضيرتال 
النموذج���ي بعد مراجعة التوافق العام لآراء الق�ضاء واخلرباء على ال�ضعيد الدويل، وق�ضرت تف�ضريها على تلك 
النته���اكات املرتكب���ة جتاه املفاهيم الأ�ضا�ضي���ة ومبادئ العدل التي من �ضاأنها اأن ت�ض���دم ال�ضمري. ويف حال تعذر 
اتب���اع نه���ج متنا�ضق، فاإنَّ ثمة فائدة ك���ربى ميكن لأ�ضحاب امل�ضلحة جنيها اإذا م���ا و�ضحت املحاكم اأ�ضباب ذلك 

التباعد يف املفاهيم.

ولك���ن ل بد يل م���ن اأخ�س بالذكر حتذيرًا واحدًا ب�ضاأن ال�ضعي من اأج���ل منا�ضقة القانون الدويل التجاري. 
فم���ع اأنَّ املنا�ضق���ة ميك���ن اأن متثل هبة اقت�ضادي���ة، فاإنَّ الدول لي�ضت جم���رد كيانات جتارية فح�ض���ب واإمنا يجوز 
له���ا اأن تخت���ار، على نحو قاب���ل للت�ضويغ، اأن متنح الأولوية ملج���الت اأخرى من ال�ضيا�ضة العام���ة عو�ضا عن املنافع 
القت�ضادي���ة. والختلف���ات مقبولة عندما تك���ون ناجتة عن مقت�ضي���ات داخلية، وباعتبارها �ضيا�ض���ة حكومية اأو 
اختلف���ات بنيوي���ة فيما بني الولي���ات الق�ضائية. وعلى �ضبيل املث���ال، اأتيحت ملحكمة ا�ضتئن���اف �ضنغافورة فر�ضة 
 )20(PPL Holdings Pte Ltd. ض���د� Sembcorp Marine Ltd ملراجع���ة النه���ج ال�ضياقي للتف�ضري التعاقدي يف ق�ضية 
ولحظت املحكمة اأنَّ اعتماد نهج �ضياقي �ضيوؤدي اإىل التقارب مع مبداأ القانون املدين والنهج الذي تتبعه التفاقيات 
ع���رب الوطني���ة كاتفاقية البيع. ويف حني يرحب به���ذه املنا�ضقة للقانون التجاري على ال�ضعي���د املفاهيمي، فل بد 
اأي�ضًا من تقييمها على �ضعيد التنفيذ العملي، وب�ضفة حمددة، كيف تتفق هذه املنا�ضقة مع قوانني �ضنغافورة ب�ضاأن 
اإمكاني���ة قبول الأدلة وعملية التقا�ضي عموم���ًا.)21( وقد اأبدي �ضاغل يف اأن يوؤدي اجلمع املطلق بني مبادئ القانون 
املدين املتحررة ب�ضاأن قبول الأدلة العر�ضية وبني عملية القانون الأنغلو�ضك�ضوين لكت�ضاف الأدلة ال�ضابق للمحاكمة 
اإىل عر����س مق���دار مفرط من املواد اأمام املحكم���ة. وا�ضتنتجت املحكمة يف اآخر الأمر �ض���رورة التحكم بالنتقال 

. [2007] 1 SLR(R) 597 19( الق�ضية(

.[2013] 4 SLR 195 20( الق�ضية(

)21( املرجع نف�ضه، الفقرة 38.
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اإىل نه���ج القانون املدين للتف�ضري التعاقدي، وفر�ضت ا�ضرتاطات حمددة على الأطراف التي حتاول العتماد على 
النه���ج ال�ضياق���ي.)22( بعبارة اأخرى، يجب توجيه املنا�ضق���ة باأ�ضلوب دقيق وموزون، مع من���ح العتبار اللزم ملدى 

توافقها مع الظروف املحلية.

اال�ستنتاج
ل ي���زال ُيرتَق���ب ما اإذا كان القانون ال���دويل التجاري �ضياأتلف اآخر املطاف �ضمن كي���ان قانوين قائم بذاته وقابل 
للتطبيق بحد ذاته، اأو وفقًا للعبارة امل�ضهورة التي ذكرتها هيئة التحكيم اأمام ما كان يعرف حينئذ مبجل�س الأعيان 
النكلي���زي بخ�ضو�س ق�ضية �ضرك���ة داله للعقارات وال�ضياحة �ضد وزارة ال�ضوؤون الدينية التابعة حلكومة باك�ضتان 
 (Dallah Real Estate and Tourism Holding Co v Ministry of Religious Affairs of the Government of
( Pakistan،)23( "تل���ك املب���ادئ العامة والأعراف عرب احلدودية التي تتمث���ل فيها املقت�ضيات الأ�ضا�ضية للعدالة يف 

التجارة الدولية ومفهوم ح�ضن النية يف الأعمال التجارية". و�ضاأجازف بالقول اإنَّ بع�س العنا�ضر الرئي�ضية لنجاح 
قانون التجار ت�ضمل الت�ضاق واإمكانية التكهن ومفاهيم مو�ضوعية وا�ضحة للإن�ضاف والعدل وامل�ضاواة.

والأم���ر املوؤكد ه���و اأنه مل يعد ممكنًا اعتبار عملي���ة و�ضع قانون من هذا القبيل حك���رًا على الدول - الأمم. 
فاملنا�ضق���ة لن تتحقق يف نهاية املطاف �ضوى ع���ن طريق جهد جماعي ي�ضارك فيه خمتلف الأطراف الفاعلة، مثل 
الأكادميي���ني والق�ضاة واملمار�ضني وال�ضيا�ضيني، ومن خ���لل العمل الدوؤوب ملنظمات مثل الأون�ضيرتال. مما يجعل 

حوارات مثل حوارنا اليوم اأمرا ل غنى عنه، واإين اأتطلع ملوا�ضلة الندوة. و�ضكرا لكم.

)22( املرجع نف�ضه، الفقرة 73.

.[2010] UKSC 46 23( الق�ضية(
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 اتفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع 
 الدويل للب�سائع  املربمة يف 11 ني�سان/اأبريل 1980: 

مرور خم�سة وثالثني عاماً على اإ�سدارها

روي مانويل مورا رامو�ش

رين، ال�ضيد الرئي�س، الزملء الأعزاء، ح�ضرات املندوبني املوقَّ

اأود اأن اأبداأ بتوجيه ال�ضكر اإىل اأمانة الأون�ضيرتال على دعوتها حل�ضور هذه الدورة التذكارية، واأن اأعرب عن 
خال����س تقدي���ري لتنظيمها هذا املوؤمتر. واأود اأي�ضًا اأن اأغتنم هذه الفر�ضة لأقدم اأحر تهاين اإىل الرئي�س، يانو�س 
مارت���وين، و�ضائر اأع�ضاء احللقة )ال�ضيدة اإليزابيث فيللتا والأ�ضتاذ ليمينغ وانغ والقا�ضي كوينتني لوه(، كما اأود 

اأن اأعرب عن تقديري لأولئك الذين اأتيحت يل الفر�ضة لل�ضتماع لكلماتهم املنرية.

وقبي���ل خم�ض���ة وثلث���ني عامًا م�ضت، واف���ق املوؤمتر الدبلوما�ض���ي)1( الذي عقد هنا يف فيين���ا يف الفرتة من 
10 اآذار/مار����س اإىل 11 ني�ضان/اأبري���ل 1980، يف خت���ام اأعمال���ه، على اعتماد اتفاقية ب�ض���اأن عقود البيع الدويل 
عت عليها يف اليوم نف�ضه �ضنغاف���ورة و�ضيلي وغانا والنم�ضا وهنغاريا، حيز  للب�ضائ���ع.)2( ودخلت التفاقية، التي وقَّ
النف���اذ بع���د اأقل من ثمانية اأع���وام، يف 1 كانون الثاين/يناير 1988، وذلك وفقًا للفق���رة 1 من مادتها 99، بعدما 

اأبدت 10 دول موافقتها على اللتزام بها.

ه فريق عامل ا�ضطلع باأعمال  خ 16 كانون الأول/دي�ضمرب 1978 عقب تقدمي م�ضروع ن�س اأعدَّ )1( ُعق���د املوؤمت���ر عمًل بقرار اجلمعية العامة 93/33 املوؤرَّ

على مدى ت�ضع دورات من عام 1970 اإىل عام 1977.
وقد اأدرجت جلنة الأمم املتحدة للقانون التجاري الدويل يف دورتها الأوىل )يف 1968( مو�ضوع البيع الدويل للب�ضائع يف برنامج عملها باإ�ضناد الأولوية 
اإىل ذلك املو�ضوع. واأُعدَّ يف وقت لحق ا�ضتبيان ب�ضاأن موقف الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة اإزاء التفاقية املتعلقة بالقانون املوحد لإن�ضاء عقود البيع الدويل 
ع عليهما يف لهاي  للب�ضائ���ع والتفاقي���ة املتعلقة بالقانون املوحد للبيع الدويل للب�ضائع، اللتني نالتا دعم املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلا�س )اليونيدروا( وُوقِّ
ع���ام 1964، ومل تدخ���ل اأيٌّ منهم���ا بعد حيز النفاذ. وعقب تلقي الردود على ذل���ك ال�ضتبيان، خل�س اإىل اأنه من غري املرجح القب���ول بتلك الن�ضو�س على نحو 
وا�ض���ع، وتق���رر اإن�ضاء الفريق العامل املذكور اآنفًا بهدف اتخاذ قرار ب�ضاأن ما اإذا كان ينبغي تنقيح الن�ضو�س لكي حتظى بهذا القبول اأو ما اإذا كان ينبغي اإعداد 
ا  ن����س جدي���د. واختري هذا البديل الث���اين، واأدى العمل اإىل اإعداد ن�ضني )واحد عن اإن�ضاء العقود، والآخر عن النظ���ام الواجب تطبيقه على هذه العقود( ُدجمجِ
فيما بعد، مما اأدى اإىل �ضياغة م�ضروع الن�س املذكور اأعله )يف عام 1978( الذي عر�س على املوؤمتر الدبلوما�ضي يف عام 1980. وللطلع على من�ضاأ اللجنة 
 Manuel Olivencia Ruiz, "La codificación del derecho mercantil internacional y la experiencia de la :وعل���ى ملح���ة عامة عن عملها، انظر
 CNUDMI/UNCITRAL", in Cómo se codifica hoy el derecho comercial internacional? (Coordinators: Jürgen Basedow, Diego P.

.Fernández Arroyo and José A. Moreno Rodríguez), Asunción, 2010, La Ley, pp. 365-383
 Uniform Law Review/ Revue de وللط���لع على الن�ضخت���ني الإنكليزية والفرن�ضية م���ن التفاقية،انظ���ر ،A/CONF/97/18 2( انظ���ر الوثيق���ة(

 Maria Ângela Bento Soares and Rui :وللط���لع عل���ى ن�ضخ���ة مرتجمة اإىل اللغة الربتغالية، انظ���ر .droit uniforme, 1980, Issue 1, pp. 60-137
 Manuel Moura Ramos, Contratos internacionais: compra e venda, cláusulas penais, arbitragem, Coimbra, 1986, Almedina, pp.

.443-485
 C. M. Bianca and M. J. Bonell, Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Con-:انظ���ر اأي�ض���ا
 vention, Giuffré, Milan, 1986, and Kazuaki Sono, "The Vienna Convention: History and Perspective" in International Sale of
 Goods: Dubrovnik Lectures (edited by Petar Šarčević and Paul Volken), New York, 1986, Oceana Publications Inc., pp. 1-17,
 and, in the Portuguese literature on the subject, Maria Ângela Bento Soares and Rui Manuel Moura Ramos, "Do contrato de
 compra e venda internacional: análise da Convenção de Viena de 1980 e das disposições pertinentes do direito português", in
 Contratos internacionais: compra e venda, cláusulas penais, arbitragem (see previous reference in this footnote), pp. 1-273,
 and Luís Lima Pinheiro, Direito do Comércio Internacional: Contratos comerciais internacionais; Convenção de Viena sobre a

.Venda Internacional de Mercadorias; Arbitragem Transnacional, Coimbra, 2005, Almedina, pp. 259-324
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ردًا، اإذ يبل���غ حاليًّا 83 دولة، مبا  ومن���ذ ذل���ك احلني، ي�ضهد عدد الدول املن�ضم���ة اإىل التفاقية ارتفاعًا مطَّ
يف ذل���ك دول اقت�ض���ادات العامل الرئي�ضية )با�ضتثناء اململكة املتح���دة(.)3( فمن الوا�ضح اأنَّ جناح التفاقية يدعو 
اإىل التفك���ر. ولذل���ك، حان الوق���ت املنا�ضب لقيا�س مدى تاأثريه���ا على التجارة الدولية واملمار�ض���ة القانونية ذات 
ال�ضل���ة، وللنظ���ر اأي�ضًا يف الفر�س املتاحة من اأجل تو�ضيع نطاق ه���ذا التاأثري. وي�ضرين اأن اللجنة اأرادت الحتفال 
 به���ذا الي���وم م���ن خلل جم���ع بع�س اأولئ���ك الذين �ضاع���دوا، بط���رق خمتلفة، على �ضم���ان حتقي���ق النتيجة التي 

نراها اليوم.

ل عقود البيع، ح�ضبما هو معروف جيدا، عن�ضرا من العنا�ض���ر الأ�ضا�ضية يف التجارة الدولية، ولهذا  وت�ض���كِّ
ف���اإنَّ توحيد تنظيم ه���ذه العقود يف جمال تنمية التجارة الدولية يكت�ضب اأهمي���ة رئي�ضية. ويف الواقع، ميكن لأوجه 
ع���دم اليق���ني الناجمة عن احلالت التي ل حت���دد فيها م�ضبقا جمموعة القواعد املنطبق���ة على ت�ضوية منازعة اأن 
غ بو�ضوح اجلهود املبذولة يف هذا املجال منذ بداية القرن املا�ضي بهدف  ت�ضكل عقبة خطرية اأمام التجارة، وت�ضوِّ
حتقيق التوحيد.)4( ومما يتجاوز اإىل حد كبري النتائج املحققة حتى الآن، اأنَّ التوحيد الناجت عن ن�س الأون�ضيرتال 
)اتفاقي���ة البي���ع لعام 1980( اأت���اح اإمكانية تر�ضيخ اأمن التج���ارة الدولية بالطريقة نف�ضها الت���ي اأثر بها يف تطور 

الت�ضريعات الوطنية ذات ال�ضلة.)5(

واإىل جانب القوانني الوطنية، تركت التفاقية اأي�ضًا ب�ضماتها على توحيد الن�ضو�س الدولية الأخرى املت�ضلة 
بالتوحي���د يف جم���ال العقود: مبادئ اليوني���دروا للعقود التجارية الدولي���ة،)6( ومبادئ قانون العق���ود الأوروبي،)7( 

 Barry Nicholas, "The United Kingdom and the Vienna Sales Convention: another case of splendid isolation?",:3( انظ���ر(

 Rome, 1993, Centro di Studi e Ricerche di Diritto Comparato e Straniero, and Sally Moss, "Why the United Kingdom has not
.ratified the CISG", Journal of Law and Commerce, vol. 25 (Fall 2005/Spring 2006),  pp. 483-485

 Eduardo Grebler, "The Convention on International:وفيم���ا يتعل���ق باملحادثات التي اأف�ضت اإىل ان�ضمام بع�س البلدان، مثل الربازيل، انظر
 Sale of Goods and Brazilian Law: are differences irreconcilable?", Journal of Law and Commerce, vol. 25 (Fall 2005/Spring
 2006), pp. 467-476; Iacyr de Aguilar Vieira, "Plaidoyer por uma aplicação da Convenção de Viena de 1980 relativa à compra
 e venda internacional de mercadorias no Brasil" in Estudos de Direito Comparado e de Direito Internac- ional Privado (Iacyr
 de Aguilar Vieira, Organizer), vols. I and II, Curitiba, 2011, Juruá Editora, pp. 437-462; and "A Con- venção de Viena sobre
 a compra e venda internacional de mercadorias e o direito interno brasileiro: interacções possíveis entre sistemas distintos" in
 Internationaler Rechtsverkehr und Rechtsvereinheitlichung aus deutsch-lusitanischer Perspektive, Baden-Baden, 2014, Nomos

.Verlagsgesellschaft, pp. 255-269
)4( ن�ض���ري اإىل م�ض���روع اتفاقية اليونيدروا ب�ضاأن البيع الدويل للب�ضائ���ع التي عممت عن طريق ع�ضبة الأمم يف عام 1930. وبعد احلرب العاملية الثانية، 

بادرت حكومة هولندا اإىل اإحياء ذلك ال�ضك وعقدت موؤمترا دوليا ملناق�ضة الن�س. وا�ضتنادًا اإىل املناق�ضات التي جرت، ُكلِّف فريق عامل ب�ضياغة ن�س جديد، 
م يف ع���ام 1956. ثم عمم ذل���ك الن�س يف وقت لحق على احلكومات، و�ضكل م���ع التعليقات الواردة من تلك احلكومات اأ�ضا�س م�ض���روع �ضيغة نهائية )لعام  ُق���دِّ
1963(، عر�س على املوؤمتر الدبلوما�ضي املعقود يف لهاي والذي وافق على التفاقيتني املعنيتني بالقانون املوحد وامل�ضار اإليهما يف احلا�ضية 1. ويف املوؤمتر ذاته، 

عر�س اأي�ضًا م�ضروع القانون املوحد لإن�ضاء عقود البيع الدويل للب�ضائع، الذي اأعده اليونيدروا يف عام 1958.
)5( ي�ض���كل ذلك التاأث���ري على الت�ضريعات الوطنية �ضمة مميزة من �ضمات ن�ضو�س الأون�ضيرتال. فعلى �ضبي���ل املثال، كان لقانون الأون�ضيرتال النموذجي 

للتحكيم التجاري الدويل، الذي اعتمدته اللجنة يف عام 1985 )املعدل لحقًا يف عام 2006(، اأثر كبري على تطور الت�ضريعات الوطنية ذات ال�ضلة.
   Principles of International Commercial Contracts, Rome, 1994, International Institute for the Unification of:6( انظ���ر(

 Michael Joachim Bonell, An International Restatement of Contract Law: The :للط���لع عل���ى حتلي���ل ا�ضته���ليل، انظ���ر Private Law.
 Unidroit Principles of International Commercial Contracts, New York, 1994, Transnational Juris Publications; Paolo Michele
 Patocchi and Xavier Favre-Bulle, "Les Principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international: Une introduction",
 in Semaine judiciaire, 1998, No. 34, pp. 569-616; and José Ângelo Estrella de Faria, "Die Bedeutung der Unidroit Grundregeln
 über internationale Handelsverträge für die internationale Vertragspraxis: Bemerkungen aus lateinamerikanischer Sicht", in
 ،Internationaler Rechtsverkehr und Rechtsvereinheitlichung aus deutsch-lusitanischer Perspektive (see footnote 3), pp. 227-254
 Princípios UNIDROIT 2004 relativos aos contra- tos comerciais:انظر احلا�ضية 3(. وللطلع على ترجمة للمبادئ اإىل اللغة الربتغالية، انظر(

.internacionais (João Baptista Villela, author and editor), São Paulo, 2009, Quartier Latin
 Herbert Kronke, "The United Nations Sales Convention, the Unidroit Contract:وملزيد من املعلومات عن التفاعل بني ال�ضكني، انظر

.Principles and the way beyond", Journal of Law and Commerce, vol. 25 (Fall 2005/Spring 2006), pp. 451- 465

 Principles of European Contract Law (Ole Lando and Hugh Beale (eds.)), Parts I and II, The Hague, 1999; Part III:7( انظر(

The Hague, 2003 ,(Ole Lando, Eric Clive, André Prum and Reinhard Zimmermann (eds.)). وقامت جلنة قانون العقود الأوروبي )املعروفة 
با�ضم "جلنة لندو"( باإعداد املبادئ.

 Ulrich Drobnig, "General :وللط���لع عل���ى ملحة ع���ن املبادئ العامة لقانون العق���ود عمومًا، وخ�ضو�ضًا فيما يتعلق ببي���ع الب�ضائع الدويل، انظ���ر
.principles of European contract law", in International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures (see footnote 2), pp. 305-333
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وم�ض���روع الإط���ار املرجعي امل�ضرتك،)8( والقرتاح املتعل���ق باإ�ضدار لئحة تنظيمية من الربمل���ان الأوروبي وجمل�س 
د.)9( الحتاد الأوروبي ب�ضاأن قانون بيع اأوروبي موحَّ

وبالنظ���ر اإىل تن���وع هذه الوثائق وتعددها، قد يت�ضاءل املرء عم���ا اإذا كان ل يزال هناك جمال للتفكر ب�ضاأن 
اتفاقي���ة البي���ع)10( اأو ما اإذا كانت هذه العملي���ة تفتقر اإىل اأيِّ اهتمام يف �ضوء الكثري م���ن الن�ضو�س التي ذكرتها 

)وهي يف بع�س احلالت ن�ضو�س اأحدث واأكرث تف�ضيًل(.

ومع ذلك، اأعتقد اأنَّ من امل�ضت�ضوب اإجراء عملية التفكر هذه. اأوًل، لأنَّ اتفاقية البيع تبقى الوثيقة الوحيدة 
امللزم���ة يف ه���ذا ال�ضاأن، ول ميكن مقارنة دورها الوا�ضح يف املمار�ضة الفعلية يف التجارة الدولية مع دور ال�ضكوك 
الأخرى، مع اأنه ل ينبغي اإغفال التاأثري الذي حققته ال�ضكوك الأخرى. ثانيًا، لأنَّ تاأثريها )ح�ضبما يت�ضح من عدد 
الدول امل�ضاركة يف تنفيذها( عاملي النطاق، بخلف بع�س الن�ضو�س الأخرى التي ذكرناها.)11( واأخريًا، ينبغي األَّ 
ه قيود م���ا زالت قائمة، واأنه يقدم حلوًل قد ت�ضتدعي املزيد  ق قبل 35 عامًا حتدُّ يغي���ب ع���ن البال اأنَّ التوحيد املحقَّ

من التطوير اأو التعديل)12( وذلك يف �ضوء ظروف تغريت ول تزال تتغري لي�س غري.

ولذل���ك، ن���رى اأنَّ الوق���ت حان للتفكر فيما اإذا كان���ت تلك القيود مل تعد ذات �ضل���ة، ويف حال كونها ل تزال 
�ضاري���ة، م���ا اإذا كان ميكن اأن تدرج يف �ضلب التفاقية بع�س احللول املن�ضو�س عليها يف ال�ضكوك اللحقة ومدى 
اإمكاني���ة ذل���ك. واإذا كان ذلك ممكنا، فاإنه �ضوف يي�ضر عملية "تلقح" ميكن من خللها اأن ت�ضتفيد اتفاقية البيع 

من احللول امل�ضتحدثة عن طريق ال�ضكوك التي اأثرت بدورها تاأثريًا كبريًا.

ويف حني اأنَّ الوقت املخ�ض�س لنا ب�ضخاء ل ي�ضمح بالتو�ضع يف امل�ضائل اجلوهرية التي �ضلطنا ال�ضوء عليها، 
اأود اأن اأعر�س بع�س الأمثلة على �ضبيل التعبري عن اأفكارنا ب�ضاأن هذا املو�ضوع.

 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: Draft Common Frame of Reference (DCFR) :8( انظ���ر(

 (prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group) and
 edited by Christian von Bar, Eric Clive and Hans Schulte-Nölke), Interim Outline Edition, Munich, 2008, Sellier European Law

.Publishers
 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law:9( انظ���ر( 

.(COM(2011) 635 final) of 11 October 2011
 Sixto Alfonso Sánchez Lorenzo, "De :وملزي���د م���ن املعلومات عن الق���رتاح وامل�ضاكل التي يطرحه���ا القرار ب�ض���اأن ال�ضيا�ضات العام���ة، انظ���ر
 Bruselas a La Haya, pasando por Roma y Viena: la normativa común de compraventa europea", in Entre Bruselas y La Haya.
 Estudios sobre la unificación internacional y regional del Derecho internacional privado. Liber Amicorum Alegría Borrás,
 Madrid, 2013, Marcial Pons, pp. 821-832; Christian Kohler, "La proposition de la Commission Européenne pour un ‘droit
 commun européen de la vente’ vue sous l’angle des conflits de lois", in A Commitment to Private International Law: Essays
 in honour of Hans van Loon, Cambridge, 2013, Intersentia, pp. 259-270; Paul Lagarde, "Instrument optionnel international
 et droit international privé — subordination ou indépendance?", ibid., pp. 287-298; Stefan Grundmann, "Encantos e desafios
 do direito europeu comum de compra e venda", in Internationaler Rechtsverkehr und Rechtsvereinheitlichung aus deutsch
 Gemeinsames Europäisches Kaufrecht—؛ وع���ن خمتل���ف الدرا�ضات املقدم���ة يفpp. 85-106 )3 انظ���ر احلا�ضي���ة(lusitanischer Perspektive 

 Anwendungsbereich und kollisionsrechtliche Einbettung (ed. Martin Gebauer), Munich, 2013, Sellier European Law Publishers,
.and Grundlagen eines europäischen Vertragsrechts (ed. Stefan Arnold), Munich, 2014, Sellier European Law Publishers

ول يقت�ض���ر التفاع���ل بني التفاقية وقانون الحتاد الأوروبي على هذا ال�ضك. وفيما يخ�س العلقة بني التفاقية والتوجيه رقم EC/1999/44 ال�ضادر 
ع���ن الربمل���ان الأوروبي وعن جمل�س الحتاد الأوروبي املوؤرخ 25 اأيار/مايو 1999 ب�ضاأن بع�س جوانب بيع ال�ضلع ال�ضتهلكية وال�ضمانات املت�ضلة بها، انظر: )يف 
 Dário Moura Vicente, "Desconformidade e garantias na venda de bens de consumo: a )املوؤلفات ال�ضادرة باللغة الربتغالية يف هذا املو�ضوع

.Directiva 1999/44/EC e a Convençáo de Viena 1980", in Thémis: Revista de direito, vol. 2 (2001), No. 4, pp. 121-144

)10( لنتذك���ر اأن �ضوي�ض���را قدم���ت اقرتاحا يف هذا ال�ضاأن اإىل اللجنة م���ن اأجل "اإجراء تقييم لعمل [ال�]اتفاقي���ة [...] ول�ضكوك الأون�ضيرتال ذات ال�ضلة 

يف �ض���وء الحتياج���ات العملي���ة للأطراف املزاولة للأعمال التجارية الدولي���ة يف املرحلتني الراهنة واملقبلة، و[...] مناق�ضة م���ا اإذا كان من امل�ضت�ضوب واملجدي 
ال�ضط���لع، يف ه���ذه املجالت ويف ال�ضياق الأو�ضع لقانون العقود العام على ال�ضواء، مبزيد من اجلهود عل���ى امل�ضتوى العاملي لتلبية تلك الحتياجات." )الوثيقة 

A/CN.9/758 املوؤرخة 8 اأيار/مايو 2012(.
 )11( ل���دى تل���ك الن�ضو����س نط���اق تركيز اإقليم���ي اأو�ضع. ومع ذل���ك، للح�ضول عل���ى مزيد من املعلوم���ات عن اأهمي���ة التوحيد على ال�ضعي���د الإقليمي، 

 Franco Ferrari, "El papel de la unificación regional en la unificación del derecho de compraventa", in Cómo se codifica hoy:انظر
.el derecho comercial internacional? (see footnote 1), pp. 227-244

)12( مثلما كان احلال عليه بالن�ضبة اإىل تطور قانون الأون�ضيرتال النموذجي للتحكيم التجاري الدويل لعام 1985 وال�ضكني امل�ضار اإليهما يف احلا�ضية 4.
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دًا اأنَّ  اأوًل، فيم���ا يتعل���ق بالنط���اق العملي للتوحيد ح�ضبم���ا هو متوخى يف اتفاقي���ة البيع، فمن املع���روف جيِّ
التفاقي���ة، فيم���ا يتج���اوز نطاق تكوين العق���ود، تقت�ض���ر بالأ�ضا�س، فيما يخ�س نظ���ام البيع،)13( عل���ى التزامات 
البائ���ع)14( وامل�ض���رتي،)15( وانتقال تبع���ة الهلك.)16( وتت�ضم���ن الق�ضايا غري امل�ضمولة يف التفاقي���ة م�ضاألة �ضحة 
غ ا�ضتبعادها لأنها تت�ضل ات�ضاًل وثيقًا بامل�ضائل  العقود التي تدعو اإىل اإلقاء نظرة جديدة على ما اإذا كان من امل�ضوَّ
الت���ي ت�ضتمل عليه���ا التفاقية. وتتناول مبادئ اليوني���دروا، من بني �ضكوك اأخرى، تل���ك امل�ضاألة،)17( ولعل احللول 

املتاحة مبوجب ذلك ال�ضك ت�ضكل منطلقا مفيدا لإعادة النظر يف امل�ضاألة.

وينطب���ق الأم���ر نف�ضه على م�ضاألة التنفي���ذ العيني التي تتناوله���ا التفاقية بطريقة من �ضاأنه���ا اأن ت�ضتوعب 
نظم���ًا قانوني���ة ل تن�س على اإتاحة �ضبل لإ�ضلح العيب. ويف هذه احلالة اأي�ضًا ميكن لأحكام مبادئ اليونيدروا)18( 

وم�ضروع الإطار املرجعي امل�ضرتك)19( اأن تكون م�ضادر اإلهام مفيدة.

غ���ري اأنن���ي �ضاأتردد على الأرجح اأكرث يف اقرتاح تناول م�ضاألة نقل امللكي���ة. ويف حني يبقى نقل امللكية اإحدى 
النتائ���ج املرتتب���ة على عقد بيع يف عدد من النظم القانونية الوطني���ة، �ضاأتردد �ضخ�ضيا اأي�ضًا يف تاأييد تناول هذه 
امل�ضاألة مبقت�ضى التفاقية. غري اأنَّ ذلك، �ضوف يكون بالتاأكيد مو�ضوعا ي�ضتحق النظر فيه �ضمن مناق�ضة اإمكانية 

تنقيح التفاقية ونطاقه.

وبالإ�ضاف���ة اإىل اجلانب املت�ضل اأ�ضا�ضًا بنطاق الن�س، هناك جوانب اأخ���رى اأ�ضد ارتباطًا باملحتوى الفعلي 
للحل���ول الت���ي تتيحها التفاقي���ة، والتي ميكن اإدراجه���ا يف املناق�ضة. وهي ت�ضمل يف املق���ام الأول تكوين العقود)20( 

والنموذج التعاقدي الذي ت�ضتند اإليه الأحكام القائمة ب�ضاأن ذلك املو�ضوع.

دًا اأنَّ الأحكام التي ُبتَّت يف نهاي���ة املطاف ُتبنيِّ وجهة نظر ب�ضاأن تكوين  ويف ذل���ك ال�ض���دد، من املعروف جيِّ
دة للعقود(، التي ظهرت بدايًة، يف البيع ويف  عق���ود البيع ت�ضبق بطريقة ما تطور ال�ضروط العامة )النم���اذج املوحَّ
موا�ضع اأخرى، اإىل حدٍّ ما يف جمال العقود. ويف حني اأنَّ التفاقية مفتوحة متامًا بطبيعة احلال اأمام هذه املظاهر 
املتعلق���ة بال�ضتقللي���ة التعاقدية، اإذ تن����س يف مادتها 6)21( عل���ى اأولوية اإرادة الطرف���ني)22( )اللذين يجوز لهما 
[ملحوظة من املرتجم: "فيما عدا الأحكام املن�ضو�س عليها يف املادة 12"]، خمالفة ن�سٍّ من ن�ضو�س [التفاقية] 

)13( بالإ�ضافة اإىل امل�ضائل املن�ضو�س عليها حتديدًا يف الن�س، تتناول التفاقية، ف�ضًل عن اأحكامها العامة املتعلقة ببيع الب�ضائع )املواد 25 اإىل 29(، 

القواعد املنطبقة على التزامات البائع وامل�ضرتي )املواد 71 اإىل 88، التي تت�ضمن اأحكاما ذات �ضلة بالإخلل املبت�ضر وعقود الت�ضليم على دفعات )املواد 71 اإىل 
73(، وبالتعوي�س )املواد 74 اإىل 77(، وبالفائدة )املادة 78(، وبالإعفاءات )املادتان 79 و80(، وباآثار الف�ضخ )املواد 81 اإىل 84(، وبحفظ الب�ضائع )املواد 85 
 Jelena Vilnus, "Provisions common to the obligations of the seller and the buyer",:اإىل 88((؛ وملزيد من املعلومات عن تلك القواعد، انظر

.in International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures (see footnote 2), pp. 239-264

 Fritz Enderlein, "Rights and obligations of the seller under the United Nations Convention on:14( امل���واد 30 اإىل 52. انظ���ر(

.Contracts for the International Sale of Goods", in International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures (see footnote 2), pp. 133-201

 Leif Sevón, "Obligations of the buyer under the United Nations:15( امل���واد 53 اإىل 65. وملزي���د م���ن املعلومات عن هذا املو�ض���وع، انظ���ر(

 Convention on Contracts for the International Sale of Goods", in International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures (see footnote
 2), pp. 203-238, and Henry Deeb Gabriel, "The buyer’s performance under the CISG: Articles 53-60, Trends in the Decisions",

.Journal of Law and Commerce, vol. 25 (Fall 2005/Spring 2006), pp. 273-283

 Bernd von Hoffmann, "Passing of risk in international sales of:16( امل���واد 66 اإىل 70. وملزي���د م���ن املعلومات عن ذلك املو�ض���وع، انظ���ر( 

goods", in International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures (see foonote 2), pp. 265-303, and Johan Erauw, "CISG articles 66-
.70: the risk of loss and passing it", Journal of Law and Commerce, vol. 25 (Fall 2005/Spring 2006), pp. 203-217

 chapter 7 ("Grounds of :انظر املواد 3-1 اإىل 3-20 [ملحوظة من املرتجم: ترد املادة امل�ضار اإليها يف ن�ضخة املبادئ لعام 2004]. انظر اأي�ضا )17(

.invalidity") in Book II ("Contracts and other juridical acts") of the Draft Common Frame of Reference
)18( املواد 7-2-1 اإىل 5-2-7.

.rules 3:301 to 3:303 of chapter 3 of Book III ("Obligations and corresponding rights") :19( انظر(

)20( اجلزء الثاين من التفاقية.

)21( وفق���ًا له���ذا احلكم، "يجوز للطرفني ا�ضتبعاد تطبيق هذه التفاقية، كما يجوز لهما، فيما عدا الأحكام املن�ضو�س عليها يف املادة 12، خمالفة ن�سٍّ 

 Franco Ferrari, "Remarks on the UNCITRAL Digest’s com- ments on article 6 CISG", Journal of:من ن�ضو�ضها اأو تعديل اآثاره." انظر
.Law and Commerce, vol. 25 (Fall 2005/ Spring 2006), pp. 13-37

 Bernard Audit, La vente internationale de marchandises: Convention des Nations-Unies du 11 avril 1980, Paris,:22( انظ���ر(

.1990, Librairie générale de droit et de jurisprudence (LGDJ), pp. 37-41
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اأو تعدي���ل اآثاره(، فاإنه ي�ضح القول ب���اأنَّ الوفاء بال�ضروط العامة املختلفة )واملتناق�ض���ة اأحيانا( ح�ضبما ميكن اأن 
حتدده���ا ال���دول املتعاقدة غالبا ما يكون اأمرا �ضعبا. ومثلما قيل بعد فرتة وجيزة من اإبرام التفاقية،)23( ل حتول 
املواق���ف املختلف���ة التي يتخذها الطرفان فيما يتعلق بال�ضروط العامة دائمًا دون بدء تنفيذ العقد؛ ولذلك فاإنَّ من 
ال�ض���روري، حامل���ا يبداأ التنفيذ، البتَّ يف م�ضمون العقد والختيار من ب���ني �ضتى التعديلت التي اأدخلها الطرفان 
دًا ح���لًّ �ضريحًا  عل���ى ال�ض���روط املقرتح���ة بدايًة. ومل حتل ه���ذه امل�ضكلة ب�ض���اأن "تنازع الأ�ض���كال")24( املعروفة جيِّ
يف ن����س التفاقي���ة التي ق���د ل تنطبق �ضوى مادته���ا 19 على هذا ال�ضاأن. بي���د اأنَّ الن�ضو�س الت���ي تلت التفاقية، 
 والت���ي اأ�ضرن���ا اإليها �ضابق���ا، تت�ضمن عددًا من احلل���ول املمكنة،)25( الت���ي ميكن النظر فيها يف �ضي���اق ا�ضتعرا�س

اأحكام التفاقية.

وثم���ة جمال اآخ���ر ينبغي عدم ا�ضتبعاده م���ن املناق�ضة املقرتح���ة يت�ضل باأحد اأهم اجلوان���ب يف اأيِّ �ضكوك 
د، وباأحد اجلوان���ب امل�ضمولة بجميع ال�ضك���وك الأخرى املعنية، اأي تف�ضري الن����س والت�ضديد الذي  القان���ون املوحَّ
ينبغي اإيلوؤه لهذا التف�ضري نظرًا اإىل اأنَّ تنازع القوانني الذي تهدف التفاقية اإىل منع حدوثه قد يظهر جمددا يف 

�ضكل الت�ضارب يف التف�ضري.)26(

ومن اأجل اإزالة اأيِّ م�ضكلة قد تن�ضاأ ب�ضبب تطبيق التفاقية، حر�ضت التفاقية على الن�س حتديدا، يف املادة 
7 منها، على اأن "يراعى يف تف�ضري[ها)27(] �ضفتها الدولية و�ضرورة حتقيق التوحيد يف تطبيقها كما يراعى �ضمان 
اح���رتام ح�ض���ن النية يف التجارة الدولي���ة". ويف حني يكت�ضب ذلك ال�ضرط الأول )باأخ���ذ الطابع الدويل للن�س يف 
العتب���ار( اأهمي���ة خا�ضة فيما يتعلق باجلزء الرابع م���ن التفاقية، والذي ت�ضري الأح���كام)28( فيه اأكرث اإىل حقوق 
ل اجلزء الثاين )الذي ي�ضلط ال�ضوء على �ضرورة حتقيق توحيد  الدول الأطراف يف التفاقية والتزاماتها،)29( ي�ضكِّ
احلل���ول يف تطبي���ق التفاقية()30( عن�ضرا اأ�ضا�ضيا لتف�ضري تلك الأحكام املت�ضلة حتديدًا بتكوين عقود البيع)31( اأو 

بيع ال�ضلع يف حد ذاتها.)32(

 Jan Hellner, "The Vienna Convention and standard form contracts", in International Sale of Goods: Dubrovnik:23( انظ���ر(

.pp. 335-363 ،)2 انظر احلا�ضية( .Lectures (see footnote 2), pp. 335-363
)24( للط���لع عل���ى حالتني مثريتني للهتمام ب�ضاأن تطبيق اأحكام التفاقية )حتديدا املادت���ان 18 و19(، اأثريت فيهما م�ضاألة فعالية بنود الخت�ضا�س 

 André Huet, "Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale:يف الوثائ���ق املتبادل���ة ب���ني الطرف���ني، انظ���ر
 de marchandises et compétence des tribunaux en droit judiciaire européen", in Le droit international privé: esprit et méthodes.

.Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Paris, 2005, Dalloz, pp. 417-430 (418-423)

 rules 4:209 to 4:211 of chapter 4 of Book III of the Draft Common25( انظ���ر امل���واد 2-1-9 اإىل 2-2-2 من مبادئ اليوني���دروا، وانظر( 

 Frame of Reference and article 39 of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common
.European Sales Law

 Paul Lagarde, "Les interprétations divergentes d’une loi uniforme donnent-elles:26( ملزي���د من املعلومات عن ه���ذا املو�ضوع، انظ���ر(

.lieu à un conflit de lois?", in Revue critique du droit international privé, vol. 59 (1960), pp. 235-251

 Alexander S. Komarov, "Internationality, uniformity and observance of good faith:27( لغر����س الط���لع على ذلك احلك���م، انظ���ر(

 as criteria in interpretation of CISG: some remarks on article 7 (1)", Journal of Law and Commerce, vol. 25 (Fall 2005/Spring
.2006), pp. 75-85

)28( املواد 89 اإىل 101.

)29( بناء على ذلك، يجب تف�ضريها وفقًا ملبادئ القانون الدويل العام )انظر املواد 31 اإىل 33 من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 1969(.

 Franco Ferrari,:30( مب���ا معن���اه اأن���ه ينبغي مراع���اة �ضائر �ضك���وك القانون املوح���د، بالإ�ضاف���ة اإىل التوحيد، عن���د تف�ضري هذه الن�ضو����س؛ انظ���ر(

 "As relações entre as convenções de direito material uniforme em matéria contratual e a necessidade de uma interpretação
.interconvencional", in Estudos de Direito Comparado e de Direito Internacional Privado (see footnote 3), pp. 463-481

 Kazuaki Sono, "Formation of international contracts under the Vienna 31( انظر اجلزء الثاين، املواد 14 اإىل 24، وللطلع على تعليق(

 pp. 111-،)2 انظ���ر احلا�ضي���ة(Convention: a shift above the comparative law", in International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures 
.131

 Dário Vicente Moura, "A formação dos contratos inter- :وع���ن ه���ذا املو�ض���وع عموم���ًا، انظ���ر يف املوؤلف���ات ال�ض���ادرة باللغ���ة الربتغالي���ة
.nacionais", in Estudos de Direito Comercial Internacional, vol. 1, Coimbra, 2004, Almedina, pp. 195-217

)32( انظر اجلزء الثالث، املواد 25 اإىل 88.

يتن���اول اجل���زء الأول م���ن التفاقية، هو اأي�ضا، نط���اق التطبيق والأحكام العامة )امل���واد 1 اإىل 13(. وملزيد من املعلومات عن ه���ذه الأحكام، انظر، يف 
 Dário Moura Vicente, "A Convenção de Viena sobre a compra e venda internacional de mercadorias: ،املوؤلفات ال�ضادرة باللغة الربتغالية
.pp. 271-288 ،)انظر احلا�ضية 28 اأعله( características gerais e âmbito de aplicação", in Estudos de Direito Comercial Internacional
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 وينبغ���ي التاأكي���د عل���ى اأهمية هذا اجلزء م���ن املادة، م���ع اأنَّ احلكم كان مو�ض���ع انتقاد عن���د اعتماده.)33( 
د م���ن خلل �ضك���وك، مثل  فف���ي الواق���ع، ينبغ���ي األَّ يغي���ب ع���ن الب���ال الت�ضدي���د على احلاج���ة اإىل تف�ض���ري موحَّ
التفاقي���ة، يكت�ض���ب فيه���ا دور املفاهي���م املفتوحة اأم���ام التف�ض���ريات اأو غري املعرف���ة اأهمية خا�ض���ة.)34( وعلوة 
عل���ى ذل���ك، فاإنه مبقت�ض���ى نظام مثل ذلك ال���ذي اأر�ضت���ه التفاقية، ل ُيكَفل في���ه توحيد التف�ض���ريات عن طريق 
تدخ���ل اإح���دى املحاك���م الدولي���ة الت���ي تك���ون لقراراته���ا الغلب���ة عل���ى ق���رارات املحاك���م الوطني���ة،)35( تقع على 
دة، مم���ا ل يتطلب م���ن الق�ضاة اأن  عات���ق القا�ض���ي املكل���ف بالق�ضي���ة امل�ضوؤولي���ة الكامل���ة لتحقيق النتائ���ج املوحَّ
دة فح�ض���ب، بل يتطلب اأي�ض���ًا اأن تكون لديه���م الو�ضائل  يدرك���وا واجبه���م للتما����س ات�ضاق تطبيق الأح���كام املوحَّ
 للقي���ام بذل���ك، مم���ا ي�ضتل���زم الطلع عل���ى الق���رارات ال�ضادرة ع���ن جهات نظ���رية يف دول اأط���راف اأخرى يف 

التفاقية.)36(

وت�ضل���ك التفاقي���ة امل�ضار ال�ضحيح اإذ ت�ض���رتط على املحاكم والهيئات الق�ضائي���ة تعزيز التوحيد يف تطبيق 
اأحكامه���ا. ولتحقي���ق تلك الغاية، يجب اأن تك���ون الأدوات اللزمة حتت ت�ضرف املحاكم، وينبغ���ي بالتاأكيد الثناء 
عل���ى مبادرة اأمان���ة الأون�ضيرتال الرامي���ة اإىل زيادة املعرفة بالق���رارات ال�ضادرة عن خمتل���ف النظم الق�ضائية 
الوطني���ة وذل���ك من خلل اإع���داد خل�ضة للق���رارات الوطنية.)37( ويف ذل���ك ال�ضدد، قد يكون م���ن املفيد اأي�ضًا 
معرف���ة اإىل اأيِّ م���دى اأ�ضبح���ت ال�ضواب���ق الق�ضائي���ة املتعلقة بتطبي���ق التفاقية دولي���ًة باملعنى احلقيق���ي، اأي ما 
اإذا كان الق�ض���اة ي�ض���ريون، يف اأحكامه���م، اإىل الق���رارات املت�ضل���ة بالتفاقي���ة وال�ضادرة يف اإطار نظ���م قانونية 
 خمتلف���ة، وكذلك نط���اق تلك الإ�ض���ارة. وينبغي اأي�ضًا مراع���اة الدور ال���ذي اأ�ضبحت التفاقية توؤدي���ه يف قرارات

التحكيم.

وتتمثل خا�ضية اأخرى من اخل�ضائ�س التطلعية التي تت�ضم بها التفاقية، اإىل جانب اإقرارها بدور ا�ضتقللية 
الطرف���ني، يف الأهمي���ة التي تعلقها عل���ى العرف، اإذ تن�س يف الفقرة 1 من املادة 9 عل���ى ما يلي: "يلتزم الطرفان 
بالأعراف التي اتَّفقا عليها وبالعادات التي ا�ضتقرَّ عليها التعامل بينهما". ولكْن يف حني اأنَّ ذلك احلكم قد ل يزال 
يعت���رب مندرج���ا �ضمن نطاق ا�ضتقللية الطرفني، فاإنَّ احلالة تختلف فيما يتعلق بالفقرة 2 من املادة نف�ضها، التي 
ق���ا �ضمنًا على عقدهما اأو على  �ُس اأنَّ الطرفني قد طبَّ ف���اٌق على خلف ذلك، ُيفرَتَ تن����س عل���ى اأنه "ما مل يوجد اتِّ

 Michael Joachim Bonell, "Some critical reflections on the new UNCITRAL draft convention on international:33( انظ���ر(

 sale", Uniform law review/Revue de droit uniforme, II (1978), pp. 2-12, who considered the article to be a step backwards with
 regard to the system established through the Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods, believing

.that it could entail risks of "nationalization" of the interpretation of the Convention (pp. 5 and 9)
)34( انظ���ر، عل���ى �ضبيل املثال، املفهوم الرئي�ض���ي املحدد يف املادة 25 الذي ين�س متهيدا للجزء الثالث على ما يلي: "تكون خمالفة العقد من جانب اأحد 

���َع احل�ضول عليه مبوجب  الطرف���ني خمالف���ة جوهري���ة اإذا ت�ضببت يف اإحلاق �ض���رر بالطرف الآخر من �ضاأنه اأن يحرمه ب�ض���كل اأ�ضا�ضي مما كان يحقُّ له اأن يتوقَّ
ع مثل هذه النتيجة يف نف�س الظروف." يِّ الإدراك من نف�س ال�ضلة يتوقَّ ع مثل هذه النتيجة ومل يكن اأيُّ �ضخ�س �َضوجِ العقد، اإل اإذا مل يكن الطرف املخالف يتوقَّ

 Pierre-Yves Gautier, "Inquiétudes sur l’interprétation du droit uniforme 35( م���ن �ضاأن هذا الحتم���ال اأن يثري �ضواغل، ووفقًا ملا ذك���ره(

international et européen", in Le droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde )انظ���ر 
احلا�ضي���ة 22 اأع���له(، pp. 327-342 (334). وملزي���د م���ن املعلومات عن موق���ف �ضلبي مماثل، اأو على الأق���ل متحفظ، فيما يتعلق باإن�ض���اء حمكمة دولية يعهد 
 C. H. Lebedev, "Unification des normes juridiques dans les rapports:اإليه���ا اإ�ضدار قرارات ملزمة ب�ضاأن تف�ضري القان���ون املوحد وتطبيقه، انظر
 économiques interna- tionaux (quelques observations générales)", Uniform law review/Revue de droit uniforme, 1981, Issue 2,

.pp. 2-36, expressing the position of the (then) socialist countries (p. 31)
 Michael R. Will, International Sales Law under CISG. The UN:36( ملزي���د م���ن املعلوم���ات عن اجلهود املبذولة يف ذلك ال�ض���دد، انظ���ر(

 Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980): the first 284 or so decisions, fourth edition, Geneva, 1996,
 and Twenty Years of International Sales Law Under the CISG (The United Nations Convention on Contracts for the International

.Sale of Goods): International Bibliography and Case Law Digest (1980-2000), The Hague, 2000, Kluwer Law International
واأي�ض���ا، ملزي���د م���ن املعلومات عن ا�ضتعرا����س ل�ضوابق ق�ضائي���ة ذات ال�ضل���ة بالتفاقية بعد م���رور خم�ضة وع�ضرين عام���ًا على التوقي���ع عليها، انظر: 
 Claude Witz، "Os vinte e cinco anos da Convenção das Nações Unidas sobre os contratos de compra e venda internacional
"de mercadorias:balanço e perspectivas،"، يف درا�ض���ات Estudos de Direito Comparado e de Direito Internacional Privado )انظ���ر 

.pp. 413-435 ،)احلا�ضية 3 اأعله
 UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of:37( انظ���ر(

Goods, the 2012 edition of which was published in the Journal of Law and Commerce, vol. 30, Special Issue, pp. 1-694. وملزي���د 
 Jernej Sekolec, "25 Years United Nations Convention on Contracts for:م���ن املعلوم���ات عن العملية الت���ي اأدت اإىل اإطلق تلك املب���ادرة، انظ���ر
 the International Sale of Goods: Welcome address", in Journal of Law and Commerce, vol. 25 (Fall 2005/ Spring 2006), pp.

.XV-XIX
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تكوين���ه كلَّ ُع���رٍف كانا يعلمان به اأو كان ينبغي اأن يعلما ب���ه متى كان معروفًا على نطاق وا�ضع ومراعى بانتظام يف 
التجارة الدولية بني الأطراف يف العقود املماثلة ال�ضارية يف نف�س فرع التجارة.")38(

ووفقًا لهذا احلكم، ل يجب اأن يت�ضمن العقد الأعراف التي يعلم الطرفان بها فح�ضب، بل اأن يت�ضمن اأي�ضًا 
الأع���راف التي كان ينبغي اأن يعلما به���ا، �ضريطة اأن تكون تلك الأعراف معلومة على نطاق وا�ضع ومرعية بانتظام 
يف التج���ارة الدولي���ة ب���ني الأطراف يف العق���ود املماثلة نوعًا امل�ضمولة يف ف���رع التجارة املعنيَّ نف�ض���ه. ومن ثم فاإنَّ 
 التفاقية تتابع ب�ضورة وثيقة يف اأعقاب "قانون التجار"،)39( الذي تقر به، بينما ت�ضعى يف الوقت نف�ضه اإىل تكميله 

وتطويره.

ع التفاقية بوا�ضطتها على اعتماد احللول التي تقدمها يف املمار�ضة الدولية.  وثم���ة �ضمة رئي�ضية اأخرى ت�ضجِّ
ويف ح���ني اأنَّ التفاقي���ة حتدد نطاق تطبيقها املكاين، ل تقت�ضر على ال�ضع���ي اإىل تطبيق اأحكامها على عقود البيع 
الدويل للب�ضائع املربمة بني اأطراف توجد اأماكن عملها يف دول متعاقدة خمتلفة فقط، بل تن�س اأي�ضًا على حالت 

ي [فيها] قواعد القانون الدويل اخلا�س اإىل تطبيق قانون دولة متعاقدة".)40( "توؤدِّ

ويوؤك���د هذا احلل اأنَّ القواعد اجلديدة املبين���ة يف التفاقية ل تقت�ضر على ال�ضعي اإىل التقليل اإىل اأدنى حد 
من امل�ضاكل النا�ضئة عن تنوع النظم القانونية الوطنية فيما يتعلق بالبيع، ولكنها بدًل من ذلك، تو�ضح اأنَّ التفاقية 
تعت���رب نظام قواعد يه���دف اإىل تنظيم عقود البيع الدويل للب�ضائع، وهو اأن�ضب بكث���ري من اأنظمة القواعد املن�ضاأة 
مبوج���ب النظم القانونية العامة الداخلي���ة.)41( وينبغي، بطبيعة احلال، ترجيح نظ���ام القواعد املكر�س مبقت�ضى 
التفاقي���ة على القانون املحلي ا�ضتنادًا اإىل فهم مماثل، كلما اأعلن اأنَّ النظام القانوين الذي يت�ضمن حلوًل ن�ضت 
عليه���ا التفاقية ي�ضري على العقد، حتى مبوج���ب قواعد القانون الدويل اخلا�س باإحدى الدول غري املتعاقدة.)42( 
وتبعًا لذلك، قد تطبق فعًل جمموعة من القواعد املن�ضو�س عليها يف التفاقية خارج نطاق النظام الق�ضائي لدى 

ع بطبيعة احلال مدى تاأثري التفاقية على التجارة الدولية. الدول املتعاقدة، مما يو�ضِّ

 Aleksandar Goldstajn, "Usages of trade and other autonomous rules of international:38( ملزيد من املعلومات عن هذا احلكم، انظر(

 trade according to the United Nations (1980) Sales Convention", in International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures (see footnote
 2 above), pp. 55-110, and Charalambos Pamboukis, "The concept and function of usages in the United Nations Convention on

.the International Sale of Goods", Journal of Law and Commerce, vol. 25 (Fall 2005/Spring 2006), pp. 107-131
 Jan Ramberg,:وملزيد من املعلومات، ب�ضورة خا�ضة، عن بع�س تلك الأعراف التي ت�ضري اإليها القواعد الدولية لتف�ضري امل�ضطلحات التجارية، انظر
 "To what extent do Incoterms 2000 vary articles 67 (2), 68 and 69?", Journal of Law and Commerce, vol. 25 (Fall 2005/Spring
 :Luis Lima Pinheiro, "Incoterms — introdução e2006وللط���لع عل���ى موؤلف���ات باللغة الربتغالي���ة تتناول هذا املو�ض���وع، انظ���ر), pp. 219-222، 
 traços fundamentais", Revista da Ordem dos Advogados, No. 65, vol. II (2005), pp. 387-406, and "Venda marítima internacional:
 alguns aspectos fundamentais da sua regulação jurídica", Boletim da Faculdade de Direito de Bissau, No. 5 (March 1998), pp.

.173-225
 .Francesco Galgano, Lex Mercatoria. Storia del Diritto Commerciale, Bologna, 1976, Il Mulino:39( للطلع على موجز، انظر(

 Luís Lima Pinheiro, "O direito autónomo:وللط���لع اأي�ض���ًا عل���ى مناق�ضة جرت يف الآونة الأخ���رية يف اإطار موؤلفات �ضادرة باللغ���ة الربتغالية، انظ���ر
 do comércio inter- nacional em transição: A adolescência de uma nova lex mercatoria", in Estudos de Direito Civil, Direito

.Comercial, e Direito Comercial Internacional, Coimbra, 2006, Almedina, pp. 391-439
)40( للط���لع عل���ى نق���د ب�ض���اأن املوقف الذي اتخذت���ه التفاقية يف ذل���ك ال�ضدد، يوؤي���د الرغبة يف الع���ودة اإىل النظ���ام املن�ضو�س علي���ه يف التفاقية 

 Michael Joachim Bonell, "Some critical reflections on the new UNCITRAL draft:املتعلق���ة بالقان���ون املوحد للبيع ال���دويل للب�ضائ���ع، انظ���ر
 Giorgio Conetti, "Uniform substantive and conflicts rules:انظ���ر احلا�ضي���ة 33 اأع���له(. انظر اأي�ض���ا( Convention on International Sale
on the international sale of goods and their interaction", in International Sale of Goods: Dubrovnik Lectures, pp. 385-399 
 Jacob Siegel, "The scope of the Convention: reaching out to article one and beyond", Journal of Law ،)انظ���ر احلا�ضي���ة 2 اأع���له( 
 and Commerce, vol. 25 (Fall 2005/Spring 2006), pp. 59-73; and Maria Ângela Bento Soares and Rui Manuel Moura Ramos,
 "Do contrato de compra e venda internacional: análise da Convenção de Viena de 1980 e das disposições pertinentes do direito

português", pp. 19-25، )انظر احلا�ضية 2 اأعله(.
 Maria Ângela Bento Soares and Rui:41( مب���ا معن���اه احل���ق ال�ضائع )جو�س كومي���ون( احلقيقي ب�ضاأن البي���ع الدويل. ويف هذا ال�ض���دد، انظ���ر(

 Manuel Moura Ramos, "Do contrato de compra e venda internacional: análise da Convenção de Viena de 1980 e das disposições
pertinentes do direito português", p. 25 )انظر احلا�ضية 2 اأعله(.

 Luís:42( ملزي���د م���ن املعلومات يف ذلك ال�ضدد ع���ن موقف التفاقية اإزاء النظم القانوني���ة الربتغالية )ما زالت الربتغال دولة غ���ري متعاقدة(، انظر(

 Lima Pinheiro, "A Convenção de Viena sobre a Venda Internacional de Mercadorias perante as ordens jurídicas portuguesa
 e dos países africanos lusófonos", in Internationaler Rechtsverkehr und Rechtsvere- inheitlichung aus deutsch-lusitanischer

.Perspektive (see footnote 3 above), pp. 273-287 (283-286)
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واإذا ارت���اأى املرء اأنه يجوز للأط���راف، بالإ�ضافة اإىل هذا التطبيق، وا�ضتنادًا اإىل اإرادتها فح�ضب، اأن تو�ضع 
نط���اق تطبيق التفاقي���ة لي�ضمل حالت غري مدرجة فيه لأ�ضباب جغرافية اأو نظ���رًا اإىل طبيعة العقد وغر�ضه،)43( 
���دًا على تطوير وتو�ضيع نطاق تاأثريه على ما ي�ضكل  فم���ن الوا�ض���ح اأنَّ نظام القواعد الذي اأر�ضته التفاقية مهياأ جيِّ

ال�ضك الرئي�ضي لتي�ضري التجارة الدولية.

ا فيما يتعلق بالتفاقي���ة وتت�ضل بال�ضواغل التي  واأود اأي�ض���ًا اأن اأتط���رق اإىل نقطة اأخرية تبدو يل مهم���ة جدًّ
اأث���ريت ب�ض���اأن و�ضوح نظام القواعد ال���ذي تر�ضيه التفاقية. ففي معظم النظم القانوني���ة الوطنية، وبخا�ضة تلك 
ا بالجته���ادات الفقهي���ة اجلرمانية، يوج���د النظام القانوين ال���ذي يحكم البيع مبع���رثا يف خمتلف  املتاأث���رة ج���دًّ
جمالت الت�ضريعات، �ضواء اأكانت الأحكام العامة للقوانني املدنية، اأو قواعد قانون اللتزامات اأو الأحكام الناظمة 
ل ق���طُّ فهَم النظام القانوين مبجمل���ه، بل اإنه بطبيعة  للمو�ض���وع املح���دد يف العقد نف�ض���ه.)44( وهذا الو�ضع ل ي�ضهِّ

احلال يزيد يف �ضعوبة موقف الأطراف فيما يتعلق بقابلية التنبوؤ بالقانون الواجب تطبيقه.

غ���ري اأنَّ التفاقي���ة بطبيعة احلال ناأت بنف�ضها عن هذا الو�ضع اإذ تتي���ح نظامًا قانونيًّا مركزًا ُيق�ضد منه اأن 
ي�ض���كل جمموع���ة �ضاملة م���ن اللوائح التنظيمية املتعلقة بالبي���ع. وفيما ت�ضع التفاقية حل���وًل خمتلفة، فهي تذهب 
حت���ى اأبع���د من ذلك اإىل مراعاة منظور جميع الأطراف املتعاقدة، بتحديد التزامات كل من البائع وامل�ضرتي،)45( 
والتعوي�ض���ات املتاح���ة للطرف الآخر، يف حال اإخلل اأحد الأطراف بتل���ك اللتزامات.)46( ويف حني اأنَّ هذا النهج 
الو�ضف���ي يتف���ق مع ما ق���د ي�ضمى "النظام اخلارج���ي")47( للتفاقية، فقد اأثب���ت بو�ضوح اأنه م���وؤات اأكرث ل�ضفافية 

النموذج الذي ت�ضتند اإليه التفاقية بكليتها، كما اأنه ي�ضهل فهم هذه احللول.

ب باملبادرة الرامية اإىل  ويف �ض���وء هذه العتب���ارات املوجزة، حاولنا تف�ضري �ضبب تاأييدنا بحزم للراأي املرحِّ
تنقيح اتفاقية البيع.

ويف حماولة لتلخي�س النقاط الرئي�ضية ملوقفنا يف ذلك ال�ضدد، نود اأن نقول، من هذه الناحية يف النظر، اإنَّ 
اتفاقية البيع ال�ضارية يف ما يقارب ن�ضف الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة، ولكن تاأثريها يف احلياة القت�ضادية 
الدولية اأكرث متثيل بكثري من ذلك العدد، ت�ضكل بالتاأكيد اإجنازًا يف عملية التوحيد الدويل يف جمال بيع الب�ضائع. 
ولذل���ك، ل ميك���ن التغا�ضي عنها لدى النظ���ر يف اأيِّ مبادرة تهدف اإىل تو�ضيع نطاق تل���ك العملية. ونعترب اأنَّ هذه 

 Bernard Audit, La vente internationale de marchandises: Convention des Nations-Unies du 11 avril:43( يف ذلك ال�ضدد، انظر(

.pp. 40-41 ،)1980 )انظر احلا�ضية 22 اأعله
 Book I (General :ينطب���ق الأم���ر نف�ض���ه فيم���ا يتعل���ق بالقانون امل���دين يف الربتغال على وج���ه اخل�ضو�س. وفيم���ا يتعلق بتكوين العق���ود، انظ���ر )44(

 Maria Ângela Bento :وملزي���د م���ن املعلوم���ات ع���ن تلك الأحكام، انظ���ر( provisions), articles 217.º, 218.º, 224.º to 226.º and 228.º to 235.º
 Soares and Rui Manuel Moura Ramos, "Do contrato de compra e venda internacional: análise da Convenção de Viena de 1980
 p. 47, and Heinrich Ewald Horster, "Sobre a formação ،)انظ���ر احلا�ضي���ة 2 اأعله( e das disposições pertinentes do direito português"
 the provisions of Book II ("Law of obligations") relating:وملزي���د م���ن املعلومات عن اآثار العقد، انظر .do contrato segundo os artigos 217
 to contracts in general [Section I ("Contracts") of Chapter II ("Sources of obligations"), articles 405 to 456, and Chapter VII
 ("Performance and non-performance of obligations"), articles 762 to 816, of Part I ("General obligations")] or the provisions of
 Maria Ângela Bento Soares:وللط���لع عل���ى تل���ك الأحكام، انظر Chapter I ("Sale") of Part II ("Special contracts"), articles 874 to 938;
 and Rui Manuel Moura Ramos, "Do contrato de compra e venda internacional: análise da Convenção de Viena de 1980 e das

.p. 65 ،)انظر احلا�ضية 2 اأعله( disposições pertinentes do direito português"
)45( عل���ى الت���وايل، الفرع الأول )املواد 31 اإىل 34( من الف�ضل الثاين، والف���رع الأول )املواد 54 اإىل 59( والفرع الثاين )املادة 60( من الف�ضل الثالث 

من اجلزء الثالث من التفاقية.
)46( ملزيد من املعلومات عن اجلزاءات التي ترتتب على خمالفة البائع للعقد، انظر الفرع الثالث )املواد 45 اإىل 52( من الف�ضل الثاين، وعن اجلزاءات 

التي ترتتب على خمالفة امل�ضرتي للعقد، انظر الفرع الثالث )املواد 61 اإىل 65( من الف�ضل الثالث، مبقت�ضى اجلزء الثالث. ويف درا�ضة اأجريت يف وقت �ضابق 
 Maria Ângela Bento Soares and Rui Manuel Moura Ramos, "Les moyens dont dispose l’acheteur en cas de contravention(
 au contrat par le vendeur (autre que le défaut de conformité) dans la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente
(internationale de marchandises", Uniform law review/Revue de droit uniforme, 1986, Issue 1, pp. 67-89، �ضلط ال�ضوء على اأن التفاقية 
تن�س يف ذلك ال�ضدد على نظام عاملي من اجلزاءات، بهدف كفالة املحافظة على توازن تعاقدي، مييز بني الو�ضائل العامة والو�ضائل اخلا�ضة ويف احلدود التي 

ميكن �ضمنها اإقامة التمييز وفقًا للوقت الذي ارتكب عنده اخلرق فيما يتعلق باجلزاء امللتم�س.
)47( ل�ضتخدام تعبري الباحث القانوين "هيك" املعروف جيدا.
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احلج���ة تكفي للقتن���اع باأنه لي�س من احلكمة بدء عملي���ة توحيد جديدة يف هذا املجال م���ن دون مراعاة اتفاقية 
البيع.

وبع���د تبيان ذلك، يجدر القول اإن���ه مع العرتاف بالتقدم املحرز من خلل اإبرام التفاقية وبازدياد الأمان 
الذي اأ�ضفته على التجارة الدولية، ينبغي العرتاف اأي�ضًا باأنه ينبغي اإعادة النظر بانتظام يف احللول التي تن�س 

عليها والتي يعود تاريخها اإىل اأكرث من 35 عامًا، ويف بع�س احلالت اإىل ظروف اأبكر بكثري.

وينطب���ق ذلك يف املق���ام الأول على امل�ضائل التي بقيت خارج اإطار جه���ود التوحيد املبذولة ولكنها تدخل يف 
نطاق النظام القانوين املتعلق بالتنظيم الرقابي للبيع الدويل. ويجب حتديد ما اإذا كان �ضبب ا�ضتبعاد بع�س تلك 
امل�ضائ���ل )اخل�ضي���ة من عدم التو�ضل اإىل اتفاق( ل يزال قائمًا اأو ما اإذا كنا الآن خلفًا لذلك يف و�ضع يتيح لنا اأن 

نكون اأكرث جراأة يف هذه امل�ضاألة.

وعل���ى ذلك الأ�ضا����س، ومبراعاة احللول التي اأمك���ن التو�ضل اإليها من خلل ن����س التفاقية، ينبغي النظر 
بعني العتبار اإىل جميع الق�ضايا التي كانت يف كثري من الأحيان يف �ضوء اأحكام التفاقية حمط تركيز التطورات 
امل�ضتج���دة يف ال�ضك���وك املت�ضلة بالبيع اأو قانون العق���ود عمومًا. وجت�ضد هذه احللول اجلدي���دة تطوير الأ�ضاليب 
التعاقدية واحتياجات الخت�ضا�ضيني املمار�ضني، ف�ضًل عن التطورات يف ال�ضوابق الق�ضائية ذات ال�ضلة. ولذلك 
ينبغ���ي له���ا اأن تكون مو�ضع نظر متاأن �ضعيًا اإىل معاجلة م���ا اإذا كان ميكن اإدراجها يف جمموعة القوانني القائمة، 

ونطاق تلك الإمكانية.

وع���لوة عل���ى ذلك، ينبغ���ي األَّ يغيب عن الأذه���ان اأنَّ مهمة بناء القان���ون تهدف اإىل كفال���ة فعالية اللوائح 
���دة عمليًّا يجب اأخ���ذه دائمًا يف العتب���ار. ويف هذا  التنظيمي���ة الت���ي ير�ضيه���ا، ولذلك ف���اإنَّ تطبيق القواعد املوحَّ
ال�ض���دد، اأعتق���د اأنَّ الهيكل الأ�ضا�ضي للمجتمع ال���دويل مل يتغري كثريًا مبرور الوقت. وم���ا دامت احلالة على هذا 
النح���و، ل اأمي���ل اإىل العتق���اد باأنه حان الوق���ت املنا�ضب لإن�ضاء نظ���ام ق�ضائي، عن طريق اآلي���ة انت�ضاف اأو اآلية 
�ضواب���ق ق�ضائية، يكفل ات�ضاق القرارات )اأو يقل�س عل���ى الأقل احتمال ت�ضارب الأحكام(. وبخلف ذلك، ونظرًا 
اإىل هذا الو�ضع، ينبغي بذل كل اجلهود من اأجل زيادة املعرفة بالأحكام ال�ضادرة تطبيقا للحلول املن�ضو�س عليها 
يف التفاقية، بهدف امل�ضاهمة يف تنمية الثقافة امل�ضرتكة بني الق�ضاة الذين ي�ضهمون، �ضمن �ضتى النظم القانونية 
د.)48( واإذا مل  ونظ���م الولي���ات الق�ضائية، يف تنفيذ جمموعة م�ضرتكة من القوانني ينبغ���ي اأن تطبق على نحو موحَّ
ت�ضن���ح اأيُّ فر�ض���ة يف الوقت احلا�ضر للنظ���ر يف اإن�ضاء حمكمة واحدة خمت�ضة )رمبا عل���ى اأ�ضا�س اأويل( بتف�ضري 
���دة، ينبغي النظر يف تي�ضري تنمية التفاعل الق�ضائي الذي ل ميك���ن اأن ين�ضاأ بطبيعة احلال اإلَّ عرب  القواع���د املوحَّ

تبادل املعارف.

)48( لع���ل م���ن املفيد اأي�ضا، يف راأينا، ال�ضتفادة من املثال على التفاع���ل بني املحاكم الد�ضتورية واملحاكم العليا، التي يف حني تطبق قواعد خمتلفة )واإن 

كان���ت ذات غر����س م�ض���رتك وطبيعة م�ضرتكة( جنحت يف اإقامة حوار مثم���ر ميكن اأن ي�ضكل اأ�ضا�س الثقافة الق�ضائية امل�ضرتك���ة. وملزيد من املعلومات عن ذلك 
 Vincenzo Sciarabba, Tra Fonti e Corti. Diritti e principi fondamentali in Europa: profili costituzionali e:احل���وار واأهميت���ه، انظ���ر
comparati degli sviluppi sovranazionali, Padua, 2008, Cedam. ولك���ن، للنظ���ر يف امل�ضاألة بالإ�ضارة اإىل املحكمتني الأوروبيتني )املحكمة الأوروبية 
 Pouvoirs, No. 96, 2001 (Les Cours Européennes. انظر: جمموعة املقالت ال���واردة يف ،)حلق���وق الإن�ضان وحمكمة الع���دل التابعة للحتاد الأوروبي
 Elaine Mak, "The US Supreme Court and the Court of :ويف �ضي���اق العلق���ات ع���رب املحي���ط الأطل�ض���ي، انظ���ر ،Luxembourg et Strasbourg)
 Justice of the European Union: emergence, nature and impact of transatlantic judicial communication", in A transatlantic
 community of law: legal perspectives on the relationship between the EU and US legal orders (edited by Elaine Fahey and
Deirdre Curtin), 2014, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 9-34. وللط���لع عل���ى منظ���ور اأو�ض���ع نطاق���ا، انظر البلغات الواردة يف 
 Le dialogue des juges. Actes du colloque organisé le 28 avril 2006 à l’Université Libre de Bruxelles, Brussels, 2007, Bruylant;
 Catherine Kessedjian, "Le dialogue des juges dans le contentieux privé international", in A Commitment to Private International
 Christian Kohler, "Balancing the judicial dialogue؛ وpp. 253-258 )انظر احلا�ضية 9 اأعله( Law: Essays in honour of Hans van Loon
 in Europe: some remarks on the interpretation of the 2007 Lugano Convention on jurisdiction and judgements", in Entre Bruselas
 y La Haya. Estudios sobre la unificación internacional y regional del Derecho internacional privado. Liber Amicorum Alegría

.pp. 565-574 ،)انظر احلا�ضية 9 اأعله( Borràs
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ه العمل امل�ضطلع به يف فيينا والتي  وف�ضًل عما قيل، من املهم اأي�ضًا عدم اإغفال املبادئ الرئي�ضية التي توجِّ
ل ت���زال مرت�ضخ���ة بقوة يف الن�س. ويتمثل املبداأ الأول يف تعزيز اعرتاف اأكرب باإرادة الأطراف، الأمر الذي يزداد 
ا من مبادئ القانون )على الأقل يف املجال قي���د املناق�ضة( وي�ضعى اإىل الإقرار ببع�س اجلوانب  اعتب���اره مب���داأ عامًّ
د، يف ذلك ال�ض���دد، الإبقاء على النهج الذي �ض���اد اأثناء اإعداد  الأ�ضا�ضي���ة. وينبغ���ي لفري���ق �ضياغة القانون املوحَّ
الن����س احلايل، والذي نادرًا ما حاد عن���ه.)49( ويتمثل املبداأ الثاين يف العرتاف - اإىل جانب القانون الوطني مبا 
يتج���اوز نطاق���ه - باأهمية الأعراف والعادات القائمة بني الأطراف، وقبل اأيِّ �ضيء املعتمدة يف ممار�ضات التجارة 
الدولية. وب�ضرف النظر عن اأنَّ تر�ضيخ بع�س هذه احللول يف القواعد التي و�ضعتها موؤ�ض�ضات توؤدي دورًا تنظيميًّا 
يف ممار�ض���ات التجارة الدولية ل جدال فيه بالأ�ضا�س اليوم،)50( ينبغي الإ�ضارة اإىل اأننا ن�ضهد بقدر متزايد اإن�ضاء 
قانون عام حقيقي للتجارة الدولية، ت�ضكل، يف �ضوء التطورات املا�ضية،)51( ب�ضورة م�ضتقلة عن موؤ�ض�ضات الدولة. 
وق���د اكت�ضبت جمموعة من القوان���ني، اأو بالأحرى جمموعة من القواعد، القائمة عل���ى اأ�ضا�س احتياجات كيانات 

التجارة الدولية، تاأييد تلك الكيانات اإذ تقر بالأنظمة القانونية للدول.

ه تلك املبادئ ال�ضتعرا�س الذي �ضي�ضطلع به فيما يتعلق باحللول التي تتيحها حاليًّا يف  وينبغي اأي�ضًا اأن توجَّ
التفاقية والتي ل يزال من امل�ضت�ضوب حت�ضينها. وميكن لتلك العملية بالتاأكيد اأن ت�ضتفيد من كل ما كتب عن هذه 
احلل���ول يف الأعوام الأخرية، وينبغي اأي�ضًا اأن تراعي تط���ور املمار�ضات الق�ضائية والتحكيمية يف هذا املجال. واأنا 
مقتنع اقتناعًا را�ضخًا باأنه اإذا اتبع هذا ال�ضياق، ف�ضوف يوؤدي اإىل �ضياغة ن�س اأحدث واأف�ضل تكيُّفًا مع الظروف 

التي تتطور مبوجبها التجارة الدولية اليوم.

)49( ت�ض���كل امل���ادة 12، فيما يتعلق بال�ضكل، ال�ضتثناء الوحيد للإمكانية الكبرية ل�ضتبعاد تطبيق التفاقية اأو اخلروج عن اآثار اأحكامها اأو تعديلها )على 

ر اأن عقد  النح���و املن�ضو����س علي���ه يف املادة 6 من التفاقي���ة(. ويف حني اأن املادة 11 تن�س على مبداأ كفاية التفاق بني الأطراف م���ن اأجل اإبرام عقد، حيث تقرَّ
ر اإعلنًا )يف اأيِّ وقت ولي�س عند  البي���ع ل يخ�ض���ع لأي �ض���روط �ضكلية، فاإن املادة 96 تتيح للدول التي ي�ضرتط ت�ضريعها انعقاد عقود البيع اأو اإثباتها كتابة اأن ُت�ضدجِ
الن�ضم���ام اإىل التفاقي���ة فح�ضب( مفاده اأنَّ اأيَّ حكم من اأحكام املادة 11، اأو املادة 29 )ذات ال�ضلة بتعديل العقد(، اأو اجلزء الثاين من التفاقية )ذي ال�ضلة 
يُز باأي �ضورة غري الكتابة ل تنطبق على عقد بيع م�ضمول بالتفاقية يف احلالت التي يكون فيها مكان عمل اأحد الطرفني يف تلك الدولة.  بالعر�س والقبول( ُيججِ

وت�ضري املادة 12 اإىل تلك الإمكانية، وتن�س على اأنه ل يجوز للطرفني خمالفة هذه املادة اأو تعديل اآثارها.
)50( عل���ى �ضبي���ل املثال، غرف���ة التجارة الدولية والقواع���د الدولية لتف�ضري امل�ضطلحات التجاري���ة، ال�ضيغة الأحدث ال�ض���ادرة يف عام 2010. ويف هذا 

 Jan Ramberg, ICC Guide to Incoterms 2010, 2011, International Chamber of Commerce; "To what extent do:انظ���ر ال�ض���دد، 
 Luis Lima Pinheiro, "Incoterms ،انظر احلا�ضية 38 اأعله(؛ ويف املوؤلفات باللغة الربتغالية( Incoterms 2000 vary articles 67 (2), 68 and 69?"

.pp. 315-333 ،)انظر احلا�ضية 38 اأعله( — introdução e traços fundamentais"

.pp. 31-69 ،)انظر احلا�ضية 39 اأعله( Francesco Galgano, Lex Mercatoria: Storia del Diritto Commerciale :انظر )51(
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 اتف�قية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود 
البيع الدويل للب�ش�ئع

اآن� اليزابيث في�لت� في�شك�را

خلفية املو�شوع

ج���رى التوقي���ع على اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائ���ع، املعروفة اأي�سًا با�سم اتفاقية الأمم 
املتح���دة للبيع، يف 11 ني�سان/اأبري���ل 1980، ومن ثم، فاإنَّ هذا العام يوافق الذك���رى ال�سنوية اخلام�سة والثالثني 
���ا 83 دولة طرفًا يف  لعتماده���ا؛ وق���د دخلت التفاقية حي���ز النفاذ يف 1 كان���ون الثاين/يناير 1988، وتوجد حاليًّ

التفاقية، منها 18 دولة من اأ�سل 35 دولة هي الدول الأع�ساء يف منظمة الدول الأمريكية.

و�سب���ق التفاقي���ة العمل ال���ذي ا�سطلع به املعه���د الدويل لتوحيد القان���ون اخلا�ص )اليوني���دروا( منذ عام 
1930، وال���ذي اأ�سف���ر ع���ن اعتم���اد اتفاقيتي لهاي يف ع���ام 1964، وتعن���ى اإحداهما بتكوين عق���ود البيع الدويل 
للب�سائ���ع، والأخ���رى بتكوي���ن عق���ود البيع ال���دويل للب�سائ���ع فيما يتعل���ق بحقوق امل�س���ري والبائع، ولك���ْن مبا اأنَّ 
البل���دان التي اأعدت التفاقيتني ل متثل جميع مناط���ق العامل، مل حتظ التفاقيتان بقبول على م�ستوى العامل كله، 
 وواجهت���ا نق���دًا على نطاق وا�س���ع لكونهما تعك�سان يف املق���ام الأول التقاليد القانونية والواق���ع القت�سادي لأوروبا 

الغربية القارية.

ويف �س���وء ذلك، كلَّف���ت الأمُم املتحدة جلنَة الأمم املتحدة للقانون التجاري ال���دويل )الأون�سيرال( مبهمة 
و�سع اتفاقية حتظى بالقبول على ال�سعيد العاملي؛ وبناء عليه، اأُن�سئ فريق عامل لغر�ص ا�ستعرا�ص هذه ال�سوابق 
دة بعنوان م�سروع اتفاقية  مب�ساع���دة حقوقيني بارزين يف هذا املجال؛ ويف ع���ام 1978، �سدر م�سروع اتفاقية موحَّ
ب�س���اأن عقود البي���ع الدويل للب�سائع، ولق���ى امل�سروع قبوًل اأو�سع نطاق���ًا بني بلدان ذات نظ���م قانونية واجتماعية 

واقت�سادية خمتلفة.

ولهذا ال�سبب، عقدت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة موؤمترا دبلوما�سيا يف فيينا، النم�سا، يف ني�سان/اأبريل 
1980 ل�ستعرا�ص م�سروع التفاقية، واعتمدت الدول التي ح�سرت املوؤمتر بالإجماع ن�ص التفاقية يف 11 ني�سان/

اأبري���ل، و�سيغت التفاقي���ة باللغات الر�سمية ال�ست لالأمم املتحدة، ودخلت حي���ز النفاذ يف 1 كانون الثاين/يناير 
1988 حتت عنوان اتفاقية الأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع الدويل للب�سائع.

���د ومن�سف لعق���ود البي���ع ال���دويل للب�سائع،  وته���دف التفاقي���ة اإىل تق���دمي نظ���ام قان���وين حدي���ث وموحَّ
 وكذل���ك توف���ر اليقني القان���وين ب�ساأن التجارة، حي���ث �سارك يف �سياغته���ا طائفة وا�سعة من البل���دان من جميع 

مناطق العامل.

وج���اءت التفاقية نتيج���ة جلهود ت�سريعية ك���رى تهدف اإىل التوفي���ق بعناية بني م�سال���ح البائع وم�سالح 
دة  امل�سري وحتقيق التوازن بينها؛ وبناء على ذلك، تتوافر لدى الدول التي تعتمد التفاقية ت�سريعات حديثة وموحَّ
حتك���م البيع الدويل للب�سائع وتنطبق عل���ى اأيِّ معامالت بيع مرمة بني اأطراف يقع مكان عملها يف اأيٍّ من الدول 



د: الجتاهات واملنظورات خم�ضة وثلثون عامًا على قانون البيع املوحَّ  30

املتعاق���دة، كم���ا اأنها واجب���ة التطبيق مبا�ضرة من دون احلاج���ة اإىل اللجوء اإىل القانون ال���دويل اخلا�س لتحديد 
القانون الواجب التطبيق على العقد.

وله���ذا ال�ضب���ب كذلك، اعتربت التفاقي���ة اأداة رئي�ضية يف التج���ارة الدولية ينبغي جلميع ال���دول اعتمادها 
ب�ضرف النظر عن التقاليد القانونية اأو م�ضتوى التنمية القت�ضادية؛ وهي اتفاقية ت�ضعى اإىل احلفاظ على التوازن 

بني م�ضالح البائعني وم�ضالح امل�ضرتين.

وقد حقق تطبيقها جناحًا كبريًا طيلة خم�ضة وثلثني عامًا من وجودها، وقد اعتمدها اأكرث من ثلثي الدول 
دة التي تنظم معظم التجارة الدولية. الأع�ضاء يف الأمم املتحدة، وقبلت بقواعدها املوحَّ

احلالة الراهنة
ل اقت�ضاداتها جمتمعًة اأكرث من ثلثي القت�ضاد  قت عليها دول ت�ضكِّ هناك حاليًّا 83 دولة طرفًا يف التفاقية، و�ضدَّ

العاملي ومتثل جميع املناطق اجلغرافية يف العامل، وجميع مراحل التنمية والتقاليد القانونية.

وتنظ���م التفاقي���ة تكوي���ن و�ضوغ عقود البي���ع الدويل للب�ضائع عل���ى �ضعيد العامل، ومن ث���م فهي حتل حمل 
الت�ضريعات الداخلية، مما يجعلها اأكرث التفاقات جناحًا يف توحيد تلك الت�ضريعات. 

د للقوانني جلميع  وته���دف التفاقية اإىل تعزي���ز التيقن القانوين يف البيع الدويل للب�ضائع، باإقرار ن�س موحَّ
د امل�ضدرين وال�ضانعني  البل���دان يف الع���امل والناأي بنف�ضها، كما قيل من قب���ُل، عن الت�ضريعات املحلية؛ وهي ت���زوِّ
بع���دد م���ن ال�ضلحيات اأو ال�ضلط���ات املتعلقة ببي���ع منتجاتهم، وتعود بالنف���ع بالت�ضاوي على البل���دان ال�ضناعية 
والقت�ض���ادات النامي���ة، ولذلك فاإنَّ اأحكامها موؤاتية مل�ضالح الدول الأع�ض���اء وعلقاتها التجارية، بالإ�ضافة اإىل 

علقاتها اخلا�ضة بال�ضترياد والت�ضدير.

دة من القواعد التي حتقق التنا�ضق يف مبادئ التجارة الدولية،  كما تهدف التفاقية اإىل توفري جمموعة موحَّ
وتق���دم قواع���د تقرُّ باأهمية الأع���راف والعادات التجارية وتطب���ق ب�ضورة مبا�ضرة، مما يجعله���ا منوذجًا لتحقيق 

التنا�ضق يف القانون التجاري الدويل.

دًا ومن�ضفًا لعقود البيع الدويل للب�ضائع، ومن ثم ت�ضهم  وكذلك، تر�ضي التفاقية نظامًا قانونيًّا حديثًا وموحَّ
يف حتقي���ق اليق���ني القانوين يف التجارة، واحلد من تكالي���ف املعاملت، وتوفري اأ�ضا�س للتج���ارة الدولية يف جميع 

البلدان.

ق اإلَّ عل���ى املعاملت الدولية، فهي ل تطبَّق على العقود التي يتناولها القانون الدويل  ولك���نَّ التفاقية ل تطبَّ
اخلا����س اأو عل���ى العقود اخلا�ضة بالبيع على ال�ضعيد الوطني فح�ضب، والت���ي يتناولها القانون الداخلي املعني، اأو 

العقود التي تكون الأطراف فيها قد اتفقت على تطبيق قانون اآخر ومن ثم ل تتاأثر بالتفاقية.

وجت���در الإ�ض���ارة اإىل اأنَّ التفاقية تنطبق على عقود البيع املت�ضلة باملعاملت الدولية فقط، ول تنطبق على 
تل���ك العقود املت�ضل���ة باملعاملت املحلية، ولهذا ينبغي اأن يكون مكان عم���ل الطرفني )البائع وامل�ضرتي( واقعًا يف 

دولتني خمتلفتني.

ا قانونيًّا ملئم���ًا للتجارة الدولية يف الب�ضائع، يي�ضر املعام���لت التجارية بني البلدان  وتوف���ر التفاقية �ضكًّ
يف خمتل���ف اأنح���اء العامل، وت�ضكل بالإ�ضافة اإىل ذلك جمموعة من اللوائح التنظيمية الدولية اخلا�ضة بالبيع التي 
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حتكم العقد بكليته، على نحو م�ضتقل عن اأيِّ ت�ضريع داخلي. وتر�ضي التفاقية اأي�ضًا لوائح تنظيمية تتوافق مع اأكرث 
النظم القانونية تنوعًا يف العامل، �ضواء كانت تتبع القانون املدين اأو القانون الأنغلو�ضك�ضوين.

ويجب اأن يراعى يف تف�ضري التفاقية طابعها الدويل و�ضرورة العمل على تعزيز التوحيد يف تطبيقها و�ضمان 
اللتزام بح�ضن النية يف التجارة الدولية؛ ولهذا ينبغي للأطراف يف عقد البيع الدويل للب�ضائع مبقت�ضى التفاقية 

اتباع القواعد يف تف�ضري التفاقية.

نطاق التطبيق

���ق التفاقي���ة عل���ى جميع معام���لت البيع بني الأط���راف التي يكون م���كان عملها يف اأيٍّ من ال���دول املتعاقدة،  ُتطبَّ
وتك���ون واجب���ة التطبي���ق ب�ض���كل مبا�ضر م���ن دون اللج���وء اإىل قواع���د القانون ال���دويل اخلا�س لتحدي���د القانون 
الواج���ب تطبيق���ه عل���ى العق���د. غ���ري اأنَّ التفاقية ق���د تطبق اأي�ض���ًا على عق���د بي���ع دويل للب�ضائ���ع عندما ت�ضري 
قواع���د القانون الدويل اخلا����س اإىل قانون الدولة املتعاق���دة بو�ضفه القانون الواجب تطبيق���ه، اأو عندما متار�س 
 الأط���راف ا�ضتقلليتها وتختار ه���ي القانون الواجب تطبيقه، بغ�س النظر عما اإذا كان مكان عملها واقعًا يف دولة 

متعاقدة اأم ل.

ويف ه���ذا ال�ض���دد، جتع���ل التفاقية نط���اق التطبيق املكاين م�ضروط���ا بوقوع اأماكن عم���ل الأطراف يف دول 
ا اإذا  خمتلف���ة؛ واإذا كان���ت الأطراف من الدول املتعاقدة، فاإنَّ التفاقية تك���ون واجبة التطبيق على نحو مبا�ضر. اأمَّ
كانت اإحدى الدول من غري الدول املتعاقدة، اأو حتى اإذا مل تكن اأيٌّ من هذه الدول من الدول املتعاقدة، فقد تن�ضاأ 
حال���ة تخ�ضع فيه���ا الأطراف، مبوجب القواعد ذات ال�ضل���ة من القانون الدويل اخلا�س، لقان���ون دولة متعاقدة، 
ق التفاقية على نحو غري مبا�ضر. ونحن نق�ضد من عبارة "مكان العمل" املكان الدائم اأو املعتاد الذي  ومن ثم ُتطبَّ
تق���وم فيه الدولة املتعاقدة باأعماله���ا، واإذا كان هناك العديد من هذه الأماكن، يكون مكان العمل هو املكان الذي 

له العلقة الأوثق بالعقد واأدائه.

وعلى نحو مماثل، يعتمد تطبيق التفاقية على فكرة طابعها الدويل، اأي اأنَّ مكان عمل الأطراف يقع يف دول 
ة اأماكن عمل، يراعى امل���كان الأوثق �ضلة، بغ�س النظر عن جن�ضية الأطراف اأو ما اإذا  خمتلف���ة، واإذا كان لهم عدَّ

كانت طبيعة العقد مدنية اأو جتارية.

���ق التفاقية على البي���وع للم�ضتهلك���ني )لل�ضتعمال  وم���ا مل ُيَن����سَّ على خلف ذل���ك يف التفاقي���ة، ل ُتطبَّ
ال�ضخ�ض���ي اأو العائل���ي اأو املنزيل(؛ اأو على بيوع املزاد، اأو البيوع الت���ي تعقب احلجز اأو غريها من البيوع التي تتم 
مبوج���ب اأمر من ال�ضلط���ة الق�ضائية؛ اأو البيوع ب�ضبب طبيع���ة العقد؛ اأو بيوع الأوراق املالي���ة اأو الأ�ضهم اأو �ضندات 
ال�ضتثم���ار اأو النق���ود اأو ال�ضف���ن اأو الطائرات؛ اأو على عقود التوريد التي يكون مو�ضوعه���ا �ضنع ب�ضائع اأو اإنتاجها 
اإذا تعه���د الطرف الذي طلب الب�ضائ���ع بتوريد جزء هام من العنا�ضر املادية اللزمة ل�ضنعها اأو اإنتاجها؛ اأو على 
العق���ود التي يت�ضمن اجلزء الأ�ضا�ضي فيها التزام الط���رف الذي يقوم بتوريد الب�ضائع تقدمي اليد العاملة اأو غري 
ذل���ك م���ن اخلدمات؛ اأو على م�ضوؤولي���ة البائع الناجتة عن الوفاة اأو الإ�ضاب���ات اجل�ضمية التي حتدث لأيِّ �ضخ�س 
ب�ضب���ب الب�ضائ���ع؛ اأو على �ضحة العقد اأو اأيٍّ من اأحكام���ه اأو الأعراف املتبعة يف �ضاأنه، اأو الآثار التي يحدثها العقد 

يف �ضاأن ملكية الب�ضائع املبيعة.

وقواع���د التفاقية ذات طبيعة التزامية يف املق���ام الأول، حيث ت�ضتند اإىل اأهمية مبداأ ا�ضتقللية الأطراف، 
ا اإذا تطلَّبت اأطراف العقد ذلك. وي�ضمح املبداأ الأ�ضا�ضي للحرية التعاقدية يف  ا اأو جزئيًّ ولذل���ك يجوز تطبيقها كليًّ
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بي���ع الب�ضائ���ع الدويل املعرتف به مبقت�ضى الن�س الذي يتيح للطرفني ا�ضتبع���اد تطبيق التفاقية اأو تعديل اآثار اأيِّ 
حكم من اأحكامها.

وعل���ى نحو مت�ضاو، يت�ض���م مبداأ ح�ضن النية باأهمية يف التجارة الدولية، حي���ث ل ي�ضاعد على تف�ضري اأحكام 
التفاقية فح�ضب، بل ي�ضاعد اأي�ضًا يف �ضبط م�ضلك الأطراف.

ويج���ب اأن يت�ض���م العمل املعني بتف�ض���ري التفاقية بطاب���ع دويل واأن ي�ضعى اإىل التوحي���د يف تطبيقها، اأي اأن 
ر على نحو مت�ضق يف جميع النظم القانونية. وينبغي اتباع اأعراف وممار�ضات التجارة الدولية باتفاق �ضمني  ُتَف�ضَّ
اأو �ضري���ح بني الأطراف، واأن تطب���ق اإذا كانت معروفة على نطاق وا�ضع وم�ضتخدمة على م�ضتوى التجارة الدولية. 
وع���لوة عل���ى ذلك، ت�ضون تلك الأعراف واملمار�ضات التوازن بني ال���دول ال�ضناعية والدول النامية التي مل ت�ضع 

بعد ت�ضريعات داخلية.

ومن ثم، فاإنَّ املادة 6 من التفاقية تكر�س الدفاع عن مبداأ ا�ضتقللية الأطراف يف اختيار القانون الواجب 
تطبيقه، وميكن لقانون التجار )lex mercatoria( �ضد اأيِّ ثغرات يف الت�ضريعات.

ولذلك فاإنَّ هذه املادة تتيح للأطراف و�ضع اأحكام خارج اإطار التفاقية. ول يعرب هذا عن انعدام ثقة فيما 
يخ����س التفاقي���ة يف قواعدها، بل عل���ى العك�س من ذلك، فاإن���ه يكر�س الدفاع عن مب���داأ ا�ضتقللية الأطراف يف 

اختيار القانون الواجب تطبيقه.

د املادة 7 من التفاقي���ة معايري التف�ضري التي ت�ضتند اإىل طابعها ال���دويل و�ضرورة تعزيز التوحيد يف  وحت���دِّ
تطبيقه���ا و�ضم���ان احرتام ح�ضن النية يف التفاق���ات الدولية. ولذلك فاإنَّ اأيَّ نزاع ين�ض���اأ عن عقد بيع ي�ضوى وفقًا 
للمبادئ العامة للتفاقية، اأو - يف حال عدم وجود مثل تلك املبادئ - وفقًا للقانون الواجب التطبيق ا�ضتنادًا اإىل 

قواعد القانون الدويل اخلا�س.

طابعه���ا  اإىل  ت�ضتن���د  اأن  ينبغ���ي  والت���ي  التفاقي���ة،  تف�ض���ري  معاي���ري  امل���ادة  د  حت���دِّ اأخ���رى،  وبعب���ارة 
ال���دويل و�ض���رورة تعزي���ز التوحي���د و�ضم���ان اح���رتام ح�ض���ن الني���ة يف اتفاق���ات التج���ارة الدولي���ة. وم���ن ث���م 
 ف���اإنَّ امل�ضائ���ل غ���ري امل�ضمول���ة بالتفاقي���ة تخ�ض���ع للقان���ون الواج���ب التطبي���ق وفق���ًا لقواع���د القان���ون ال���دويل 

اخلا�س.

الأط���راف  ل�ضتقللي���ة  البالغ���ة  والأهمي���ة  ال���دويل  طابعه���ا  مراع���اة  التفاقي���ة  تف�ض���ري  عن���د  ويج���ب 
بالتج���ارة  الق�ضائي���ة اخلا�ض���ة  بال�ضواب���ق  الإمل���ام  يل���زم  ث���م  وم���ن  التوحي���د يف تطبي���ق التفاقي���ة،   وتعزي���ز 

الدولية.

واإنَّ قواع���د التف�ض���ري ج���زء اأ�ضا�ضي م���ن التفاقية: فق���د ل توافق الأط���راف يف عقد ما يخ�ض���ع للتفاقية 
 عل���ى اأن تف�ض���ر التفاقي���ة وفقًا لقواعد اأخ���رى غري تلك التي تن�س عليه���ا التفاقية نف�ضها يف امل���واد ذات ال�ضلة 

منها.

وت�ضري املادة 9 اأي�ضًا من التفاقية اإىل التكامل الواجب وجوده بني التفاقية وقانون التجار فهي تبني اأ�ضبقية 
الأع���راف التجارية ومتنح الع���ادات امل�ضتقرة يف التجارة الدولية نف�س م�ضتوى اأهمي���ة مبداأ ا�ضتقللية الأطراف. 
وبه���ذا املعن���ى، حتدد املادة الأع���راف التجارية وا�ضتقللية الأط���راف كم�ضدر رئي�ضي للأع���راف املتعلقة بالبيع 

الدويل للب�ضائع.
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بنية االتفاقية

تنق�ضم التفاقية اإىل اأربعة اأجزاء:

د اجلزء الأول، جملة اأمور ومنها، نطاق التطبيق والقواعد العامة ب�ضاأن عقود البيع، وتعريف املق�ضود  يحدِّ
باملخالف���ة اجلوهرية، وكيفية اإجراء الت�ضالت بني الأط���راف، واإمكانية تعديل العقد بر�ضا الطرفني، واحلالت 
الت���ي ميك���ن فيها املطالبة بالتنفيذ العيني للعق���د. ويت�ضمن اجلزء الثاين القواعد الت���ي حتكم تكوين عقود البيع 
ال���دويل للب�ضائع. وي�ضري اجلزء الثالث اإىل التزامات البائع، ويحدد م�ضمون اللتزام بت�ضليم الب�ضائع، اأي مكان 
ت�ضلي���م الب�ضائع وتوقيته وطريقت���ه، ويحدد م�ضوؤولية البائع عن نوعية الب�ضائع وحقوق وادعاءات الغري ب�ضاأن تلك 
الب�ضائ���ع، وبخا�ض���ة تل���ك الناجتة عن امللكي���ة الفكرية، ويحدد اجل���زاءات املتاحة )�ضبل النت�ض���اف املمنوحة( 
للم�ض���رتي يف حال���ة خمالف���ة البائ���ع للعقد. كذل���ك ي�ضري هذا اجل���زء اإىل التزام���ات امل�ضرتي، ويح���دد م�ضمون 
التزامات���ه بدف���ع ثمن الب�ضائع وا�ضتلمها، وكذلك اجلزاءات )�ضبل النت�ض���اف( املتاحة للبائع يف حالة خمالفة 
امل�ض���رتي للعق���د؛ كما يح���دد القواعد امل�ضرتكة للتزام���ات البائع وامل�ض���رتي، واجلزاءات املتاح���ة لهما، ومعايري 
تقيي���م التعوي����س وفر����س الفوائد على املبال���غ املتاأخرة، ف�ض���ًل عن حالت الإعف���اء من امل�ضوؤولي���ة عن املخالفة 
 وكذل���ك اآث���ار ف�ضخ العقد. ويت�ضمن اجل���زء الرابع الأحكام النهائي���ة للتفاقية، مثل ب���دء �ضريانها، والتحفظات 

والإعلنات.

وبن���اء عل���ى ما تقدم، ُيرَبم عقد بيع الب�ضائع اأوًل من خلل الإيج���اب، وهو عر�س البائع لإبرام عقد موجه 
اإىل �ضخ�س اأو عدة اأ�ضخا�س معينني، ويجب اأن يكون العر�س حمددًا ب�ضكل كاف، ويتبنيَّ منه اجتاه ق�ضد املوجب 

اإىل اللتزام به يف حالة القبول.

وكذل���ك يجب اأن يت�ضمن الإيجاب العنا�ض���ر التالية: )اأ( حتديد هوية ال�ضخ�س اأو الأ�ضخا�س املوجه اإليهم 
العر����س؛ )ب( تعري���ف العر�س؛ )ج( مراعاة املهلة املتاح���ة للقبول. وينعقد العقد عندم���ا يتلقى املوجب بالفعل 

قبول الإيجاب.

ن العقد عن طري���ق الإيجاب والقب���ول حيث اإنه يك���ون على البائ���ع وامل�ضرتي على  ويف ه���ذا ال�ض���دد، يتك���وَّ
ال�ض���واء التزام���ات بو�ضفهما طرفني يف العقد. وكما ذك���ر اآنفًا، فاإنَّ اللتزامات الرئي�ضية عل���ى البائع هي ت�ضليم 
الب�ضائ���ع وفق���ًا للكمية والنوعية املن�ضو�س عليهما يف العقد، ف�ضًل عن ت�ضليم امل�ضتندات ذات ال�ضلة ونقل ملكية 
املمتل���كات. وتتمث���ل التزامات امل�ضرتي العامة يف دفع ثمن الب�ضائع وا�ضتلمه���ا على النحو امل�ضرتط عليه مبوجب 

العقد والتفاقية.

���ر التفاقية �ضبل انت�ضاف )جزاءات( ميكن للطرفني )البائع وامل�ضرتي( اللجوء  وبالإ�ضاف���ة اإىل ذلك، توفِّ
اإليها يف حالة خمالفة العقد، بحيث ميكن للطرف املت�ضرر املطالبة بتنفيذ العقد وطلب التعوي�س، وحتى الإعلن 

عن ف�ضخ العقد يف حال املخالفة اجلوهرية.

واأخ���ريًا، يح���دد اجل���زء الراب���ع الأح���كام النهائي���ة، والت���ي تت�ضمن الأح���كام املعت���ادة يف ه���ذا النوع من 
التفاقي���ات الدولي���ة املتعلق���ة بالإي���داع، وكون الأم���ني العام ل���لأمم املتحدة ودي���ع التفاقية، كما ين����س على اأنَّ 
التفاقي���ة معرو�ض���ة للتوقي���ع حت���ى 30 اأيلول/�ضبتم���رب 1981، واأنه���ا خا�ضع���ة للت�ضدي���ق اأو القب���ول اأو الإق���رار 
م���ن جانب ال���دول املوقع���ة، واأنَّ ب���اب الن�ضمام اإليه���ا مفتوح اأم���ام جميع الدول الت���ي لي�ضت من ال���دول املوقعة 
 عليه���ا، واأن���ه يتع���ني اإي���داع وثائ���ق الت�ضدي���ق اأو القب���ول اأو الإق���رار اأو الن�ضم���ام ل���دى الأم���ني الع���ام ل���لأمم

املتحدة.
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وتتي���ح التفاقي���ة لل���دول اإ�ض���دار اإعلن���ات، وينبغ���ي اأن ت�ض���در الإعلن���ات كتابة وفق���ًا لن����س التفاقية، 
���ا. وع���لوة على ذلك، يج���وز للدول �ضح���ب البيان���ات يف اأيِّ وقت باإخط���ار ر�ضمي  واأن يخط���ر به���ا الودي���ع ر�ضميًّ
ح به���ا يف التفاقي���ة ب�ضري���ح  ���ه اإىل الودي���ع، ول ُي�ضَم���ح ب���اأيِّ حتفظ���ات غ���ري التحفظ���ات امل�ض���رَّ مكت���وب ُيوجَّ

العبارة. 

التوقعات يف القارة االأمريكية
اعتم���دت التفاقي���َة حت���ى الآن 18 دول���ة م���ن دول الق���ارة الأمريكي���ة، وه���ي: الأرجنت���ني واإك���وادور واأوروغ���واي 
وال�ضلف���ادور  غرينادي���ن  وج���زر  فن�ضن���ت  و�ضان���ت  الدومينيكي���ة  واجلمهوري���ة  وب���ريو  والربازي���ل  وباراغ���واي 
و�ضيل���ي وغيان���ا وفنزوي���ل )جمهورية-البوليفاري���ة( )دول���ة موقع���ة فق���ط( وكندا وكوب���ا وكولومبي���ا واملك�ضيك 
وهندورا����س والولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة. وق���د اأخ���ذت بالتفاقي���ة دول يف الق���ارة الأمريكي���ة تتب���ع تقالي���د 
 قانوني���ة خمتلف���ة )القان���ون امل���دين والقان���ون الأنغلو�ضك�ض���وين(، وذل���ك لأنه���ا تتي���ح املنا�ضق���ة ب���ني النظامني 

القانونيني.

وُتطبَّق التفاقية يف القارة الأمريكية على نطاق وا�ضع، وهي ت�ضكل جزءًا من القانون الداخلي املنطبق على 
عقود البيع الدويل؛ و�ضوف يزداد، بل ريب، ا�ضتخدام التفاقية مع بدء �ضريان اتفاقات التجارة احلرة واتفاقات 
ال�ضراك���ة املربم���ة ما بني العديد من املناط���ق يف القارة الأمريكية والحتاد الأوروب���ي، حيث �ضتن�ضط التجارة بني 

بلدان القارتني.

���دة يف الق���ارة الأمريكية، مما  ن���ت التفاقية من و�ض���ع �ضواب���ق ق�ضائية موحَّ وع���لوة عل���ى ذل���ك، فقد مكَّ
اأف���اد تنفيذه���ا بقدر كبري. ويف ه���ذا ال�ضدد، فاإنَّ التفاقي���ة من اأهم الإجنازات التي حتقق���ت يف جمال التجارة 
 الدولي���ة، ومتث���ل خطوة اإ�ضافية نحو مواءمة ت�ضريعات فرادى الدول يف القارة الأمريكية فيما يتعلق بالبيع الدويل

 للب�ضائع.

وللتفاقي���ة اأهمي���ة بالغ���ة بالن�ضب���ة ل���دول الق���ارة الأمريكي���ة، حي���ث اإنَّ لها �ضعبي���ة كبرية ب���ني ال�ضركات 
امل�ضارك���ة يف التج���ارة الدولية، كم���ا اأنَّ العديد من الدول الأط���راف يف التفاقية �ضركاء جتاري���ون ا�ضرتاتيجيون 
 للبل���دان الأمريكي���ة، مم���ا ي�ضاع���د على ج���ذب ال�ضتثم���ارات الأجنبي���ة عن طري���ق تهيئة بيئ���ة موؤاتي���ة للتجارة 

الدولية.

وت�ضم���ن تطبيق التفاقية تكييف الت�ضريعات يف الدول الأمريكي���ة بح�ضب متطلبات التجارة يف عامل معومل 
من اأجل مواكبة التطورات والجتاهات الدولية.

وكان للطاب���ع الدويل للتفاقية اأي�ضًا فوائد عملية بالن�ضب���ة للمحامني يف الدول الأع�ضاء يف التفاقية، فاإنَّ 
رة، وكذلك اإىل جميع  نه���م من تقدمي امل�ضورة اإىل اجلهات امل�ض���دِّ اكت�ضابه���م اخل���ربة بخ�ضو�س التفاقية قد مكَّ

فئات امل�ضرتين والبائعني وفقًا للمبادئ التوجيهية ومبادئ التفاقية.

وتوازن التفاقية بني م�ضالح البائع وم�ضالح امل�ضرتي، مما يجعلها جذابة بالن�ضبة لدول القارة الأمريكية، 
حي���ث ل يوج���د هذا الت���وازن يف املعاملت التي تخ�ضع ح�ض���رًا لقواعد القانون اخلا�س للبل���دان، والتي ميكن اأن 

تت�ضبب حتى يف حالت غنب بني البلدان ال�ضناعية والبلدان غري املتطورة.

وقد اأثبتت التفاقية فائدتها اأي�ضًا للدول الأمريكية، وبخا�ضة بلدان اأمريكا اللتينية؛ فهي توفر، بالإ�ضافة 
اإىل فوائده���ا الأخرى، جلهات الت�ضدير والت�ضنيع الأمريكية ع���ددا من ال�ضلحيات اأو ال�ضلطات لبيع منتجاتها 

اإىل البلدان ال�ضناعية، مما يفيد بالتايل القت�ضادات النامية.
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وم���ن دواعي الهتم���ام الأخرى بالن�ضبة للبلدان الأمريكية الطابع ال���دويل للتفاقية، وهو ما يحول دون اأن 
تخ�ض���ع املعام���لت الدولية للقانون الداخل���ي، وو�ضوح مبداأ ا�ضتقللي���ة الأطراف ال���وارد يف التفاقية وب�ضاطته، 
ًا �ضلفًا، مما يوف���ر الوقت   وتاأ�ضي����س نظ���ام حماي���د يتي���ح للأطراف، يف ح���ال ن�ضوء منازع���ة، حلًّ معروف���ًا مع���دَّ

واملال.

وتي�ضر اإتاحة التفاقية باللغة الإ�ضبانية اأي�ضًا، بو�ضفها اإحدى اللغات الر�ضمية ال�ضت للأمم املتحدة، تف�ضري 
التفاقي���ة يف بل���دان اأمريكا اللتينية التي تتحدث معظمها باللغة الإ�ضباني���ة، وت�ضاعد على اإن�ضاء �ضوابق ق�ضائية 

دة، وهو ما ل تتمتع به البلدان يف القارة الأمريكية التي مل تعتمد التفاقية بعد. موحَّ

وبالن�ضب���ة لبل���دان اأمري���كا اللتيني���ة، ترجع اأهمي���ة التفاقي���ة اإىل اأنها متكنه���م من التكيف م���ع الأحكام 
���دة يف العملي���ات التجاري���ة اخلارجي���ة، مم���ا ي�ضم���ن، ع���لوة على ذل���ك، اأن يك���ون القائمون  املو�ضوعي���ة املوحَّ
بالعملي���ات عل���ى عل���م م�ضب���ق بالنظ���ام القانوين ال���ذي �ضوف يحك���م عملي���ة البيع ال���دويل للب�ضائ���ع؛ وهذا من 
�ضاأن���ه اأن يي�ض���ر التج���ارة اخلارجي���ة م���ن خ���لل توفري اأكرب ق���در من اليق���ني القان���وين يف املعام���لت التجارية 
الدولي���ة، حي���ث ُيت���اح �ض���ك قان���وين منا�ضب لتي�ض���ري مثل تل���ك املعام���لت بتنظيم العق���د باأجمع���ه، مبعزل عن 
 اأيِّ ت�ضري���ع داخل���ي، ف���ل ُيلجاأ اإىل الت�ضريع���ات الداخلية يف اأيِّ ح���ال اإذ اأنَّ التفاقية كافي���ة يف حد ذاتها مبوجب 

قواعدها.

ومبوج���ب امل���ادة 7 من التفاقية، يجب اأن تف�ضر املحاكم الوطني���ة يف القارة الأمريكية التفاقية مع مراعاة 
طابعها الدويل و�ضرورة حتقيق التوحيد يف تطبيقها. وبالتايل، يجب على الق�ضاة الوطنيني، عند تف�ضري التفاقية 
وتطبيقه���ا، تنحي���ة القوانني الداخلية جانب���ًا وتطبيق القواعد الدولي���ة ب�ضكل م�ضتقل، واللت���زام بن�س التفاقية 
وروحه���ا على ال�ض���واء، والعتماد على املب���ادئ العامة النا�ضئة ع���ن التفاقية نف�ضها، مثل ح�ض���ن النية واملعقولية 

وا�ضتقللية الأطراف.

ويف العدي���د م���ن دول القارة الأمريكية الأطراف يف التفاقية، اأ�ض���ارت �ضراحة املحاكم الوطنية يف العديد 
م���ن الأح���كام والقرارات ال�ضادرة عنه���ا اإىل التفاقية عند تناولها لعقود البيع ال���دويل للب�ضائع، وق�ضت يف تلك 

الق�ضايا بتطبيق التفاقية.

ويوؤكد هذا اأنَّ جميع دول القارة الأمريكية الأطراف يف التفاقية قد قبلتها باعتبارها حتقق م�ضالح الدول 
الأع�ضاء فيها وعلقاتهم التجارية، وحركة الواردات وال�ضادرات بينهم.

وكان عل���ى البل���دان الأمريكية الأطراف يف التفاقية اأن تكيِّف ت�ضريعاتها م���ع املتطلبات التجارية يف العامل 
املعومل لتواكب التطورات والجتاهات الدولية.

ا للت�ضريعات، وهو كما  وتت�ضم���ن معظم د�ضاتري دول اأمريكا اللتينية الأط���راف يف التفاقية ت�ضل�ضًل هرميًّ
يل���ي: اأوًل، الد�ضتور الوطن���ي؛ وثانيًا، التفاقات الدولي���ة؛ وثالثًا، الت�ضريعات الثانوية. وم���ن ثم، حتظى التفاقية 
ع للت�ضريعات الداخلية اإلَّ امل�ضائُل  بالأ�ضبقية على الت�ضريعات الثانوية فيما يتعلق بالبيع الدويل للب�ضائع، ول تخ�ضَ

غري امل�ضمولة يف التفاقية.

ن يف اإطار املوؤمترات املتخ�ض�ضة  ر القانون الدويل اخلا�س تدريجيًّا وُيدوَّ ويف منظومة البلدان الأمريكية، ُيطوَّ
للبلدان الأمريكية ب�ضاأن القانون الدويل اخلا�س )املعروفة اأي�ضًا مبخت�ضرها باللغة الإ�ضبانية "CIDIPs"( التابعة 
ملنظم���ة ال���دول الأمريكية؛ وقد عقدت �ضبعة موؤمترات حتى الآن، كان اأولها يف بنما يف كانون الثاين/يناير 1975، 
واآخره���ا يف وا�ضنط���ن العا�ضمة، يف ت�ضرين الأول/اأكتوبر 2009 حتت عنوان اللئحة التنظيمية النموذجية ب�ضاأن 
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 Model Registry Regulations( ال�ضج���لت يف اإطار القانون النموذجي للمعاملت امل�ضمونة للبل���دان الأمريكية
.)under the Model Inter-American Law on Secured Transactions

دان،  ا دوليًّا، منها 21 اتفاقية، وبروتوك���ولن اإ�ضافيان، و�ضكان موحَّ و�ض���در يف اإط���ار ذلك املوؤمتر 27 �ض���كًّ
وقان���ون منوذجي، وجمموعة م���ن اللوائح التنظيمية النموذجية، مما اأ�ضهم بق���در كبري يف تدوين ودمج وحتديث 

قواعد القانون الدويل اخلا�س يف القارة الأمريكية.

وي�ضتن���د العدي���د م���ن تلك ال�ضك���وك اإىل ال�ضك���وك املو�ضوع���ة �ضمن اإطار جلن���ة الأمم املتح���دة للقانون 
التج���اري ال���دويل )الأون�ضي���رتال(، و�ضيغت عل���ى غرارها. فعلى �ضبي���ل املثال، ف���اإنَّ اتفاقية البل���دان الأمريكية 
ب�ض���اأن القان���ون املنطبق عل���ى العقود الدولي���ة، املعروفة اأي�ض���ًا با�ضم اتفاقي���ة املك�ضيك لع���ام 1994، واملوقعة يف 
مك�ضيك���و �ضيت���ي )املقاطع���ة الحتادي���ة( يف 17 اآذار/مار�س 1994 خ���لل موؤمتر البل���دان الأمريكية املتخ�ض�س 
اخلام����س للقان���ون الدويل اخلا�س، ا�ضتن���دت اإىل �ضوابق وهي اتفاقي���ة الأمم املتحدة للبيع وعم���ل املعهد الدويل 
لتوحي���د القان���ون اخلا����س )اليونيدروا( فيم���ا يتعلق باملبادئ الت���ي حتكم العق���ود التجارية الدولي���ة، والتفاقية 
املعني���ة بالقان���ون املنطبق على اللتزام���ات التعاقدية، املعروفة اأي�ض���ًا با�ضم اتفاقية روما لع���ام 1980، واتفاقية 
القان���ون الواج���ب التطبي���ق عل���ى عق���ود البيع ال���دويل للب�ضائ���ع، املربم���ة يف له���اي يف ع���ام 1986، ومعاهدتا 
 مونتفيدي���و لعام���ي 1889-1890 و1939-1940، ومدون���ة بو�ضتامانت���ة )اتفاقي���ة القان���ون ال���دويل اخلا����س( 

لعام 1928.

وتراعي اتفاقية املك�ضيك لعام 1994 تلك ال�ضكوك، كما ت�ضتند اإىل مبداأ ا�ضتقللية الأطراف والجتاهات 
احلديثة، حيث يخ�ضع العقد للقانون الذي تختاره الأطراف.

ومما يت�ضم مبثل اأهمية مبداأ ا�ضتقللية الأطراف بالن�ضبة لتفاقية الأمم املتحدة للبيع، اأنَّ حتديد القانون 
الواج���ب التطبي���ق يف اتفاقية املك�ضيك لعام 1994 يدل �ضمنًا على اأو�ضع تطبي���ق ملبداأ ا�ضتقللية الأطراف، حيث 
تن����س امل���ادة 7 منها على ما يلي: "يخ�ضع العقد للقانون الذي تختاره الأطراف"، ومن ثم يعمل هذا املبداأ كمحور 
اأ�ضا�ضي اأو رئي�ضي لتفاقية املك�ضيك لعام 1994، بحيث تقوم الأطراف نف�ضها بتقييم وحتديد القانون الذي ينطبق 

ع ذلك نيابة عنهم. عليهم، و ل يحدد القا�ضي اأو امل�ضرِّ

 ومث���ل اتفاقي���ة الأمم املتح���دة للبي���ع، ت�ضتن���د اتفاقي���ة املك�ضي���ك لع���ام 1994 اإىل تطبي���ق قان���ون التج���ار
)lex mercatoria(، فتقرر يف املادة 10 منها وجوب تطبيق املبادئ التوجيهية والأعراف ومبادئ القانون التجاري 
ال���دويل، بالإ�ضاف���ة اإىل الأعراف والع���ادات التجارية التي حتظى بقب���ول عام، وذلك لغر����س حتقيق مقت�ضيات 
العدالة وامل�ضاواة يف احلالة املعنية، حيث ُيعترَب قانون التجار اإىل حد ما مبثابة القانون اجلديد للقائمني بامل�ضاريع 

التجارية الدولية.

وعلوة على ذلك، متثل كل من اتفاقية الأمم املتحدة للبيع، واتفاقية املك�ضيك لعام 1994 خطوة هامة نحو 
منا�ضقة النظم القانونية املتعددة للدول الأع�ضاء، وت�ضاعد على تي�ضري وتاأكيد التعاي�س بني تلك النظم.

وهن���اك نقط���ة هامة اأخرى فيما يتعل���ق باتفاقية الأمم املتح���دة للبيع واتفاقية املك�ضي���ك لعام 1994، وهي 
احلاجة اإىل اأن�ضطة كافية للتوعية بالتفاقيتني وفهمهما بقدر كاف لكي تدرك الدول الأع�ضاء ما ميكن اأن تقدماه 

من فوائد بالن�ضبة للعقود الدولية والتجارة يف عامل اليوم.

وثم���ة نقطة هامة الدللة اإ�ضافي���ة اأي�ضًا فيما يتعلق بالتفاقيتني، وهي اأنَّ عام 2015 ي�ضهد ذكريني هامتني 
تتعلق���ان بتدوين القانون ال���دويل وتطوره التدريجي، فتاأت���ي الذكرى الأوىل �ضمن اإط���ار املنظومة العاملية للأمم 
املتحدة، وهي الذكرى اخلام�ضة والثلثون لتفاقية الأمم املتحدة للبيع التي و�ضعتها جلنة الأمم املتحدة للقانون 
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ا الذكرى  التج���اري الدويل، وهي منتدى يهدف اإىل توحيد القانون التجاري الدويل �ضمن اإطار الأمم املتحدة، اأمَّ
الثاني���ة فتاأت���ي �ضمن اإطار منظوم���ة البلدان الأمريكية التابع���ة ملنظمة الدول الأمريكية، وه���ي الذكرى الأربعون 
ملوؤمت���رات البل���دان الأمريكي���ة املتخ�ض�ضة املعنية بالقانون ال���دويل اخلا�س، وهي منتدى اإقليم���ي لتدوين قواعد 

القانون الدويل اخلا�س للدول الأع�ضاء يف املنظمة.

االعتبارات اخلتامية

تنبع اأهمية اتفاقية الأمم املتحدة للبيع، التي تت�ضمن ما جمموعه 101 مادة، من اأنها توفر جمموعة من القواعد 
���دة الت���ي تنا�ض���ق مبادئ التجارة الدولي���ة، مما ينهي انعدام الأم���ن القانوين بالن�ضبة للتج���ار امل�ضاركني يف  املوحَّ
م اأحكاُم التفاقية معظَم التج���ارة العاملية، ولهذا اأي�ضًا حظيت هذه  املبيع���ات العاب���رة للحدود؛ ولهذا ال�ضبب تنظِّ

التفاقية حتى الآن بدعم دويل وا�ضع النطاق من الدول.

وتتي���ح التفاقي���ة لل���دول الأطراف مزيدا من اليق���ني القانوين يف املعام���لت التجارية الدولي���ة، مما يفيد 
دة  اجله���ات امل�ض���درة وامل�ضتوردة ب�ضكل مبا�ض���ر، ويوؤدي اإىل ات�ضاق ال���دول يف مراعاة الأح���كام املو�ضوعية املوحَّ
املتعلق���ة بعملي���ات التجارة اخلارجية، ويكفل اأي�ضًا اأن يكون لدى القائمني بالعمليات علم م�ضبق بالنظام القانوين 

الذي �ضوف يحكم عمليات البيع الدويل التي ي�ضطلعون بها.

ومتث���ل التفاقي���ة م���ن الناحية العملية اأك���رب جهد يب���ذل يف تاريخ التج���ارة الدولية واأكرثه �ضم���وًل لتوحيد 
ت�ضريعات الدول فيما يتعلق بالبيع الدويل للب�ضائع، وقد جنحت كذلك ب�ضكل رائع يف التوفيق بني النظم القانونية 
والقت�ضادي���ة على م�ضتوى الع���امل، ومن ثم، فاإنَّ جناح التفاقية ل يرتبط بعدد ال���دول الأطراف فيها، واإمنا مبا 

تت�ضمنه من متثيل جغرايف وباأهميتها بالن�ضبة للتجارة الدولية.

وق���د حظي���ت التفاقية بقبول بلدان تتب���ع جميع التقاليد القانوني���ة، �ضواء اأكان القانون امل���دين اأم القانون 
الأنغلو�ضك�ض���وين؛ واعتمدته���ا بلدان م���ن جميع النظم القت�ضادي���ة. ولهذا ال�ضبب، توفر التفاقي���ة اإطارًا قانونيًّا 

دة متوافقة مع النظم القانونية املختلفة. ب�ضاأن البيع الدويل للب�ضائع، ي�ضكل وثيقة قانونية موحَّ

وتي�ضر التفاقية اأي�ضًا عقود البيع الدويل للب�ضائع عن طريق ا�ضتخدام التبادل الإلكرتوين للبيانات، وت�ضهم 
يف احلد من املناف�ضة غري العادلة يف مثل هذه املعاملت.

وعل���ى الرغ���م من جميع املزاي���ا والفوائد التي جلبته���ا التفاقية على التج���ارة الدولية والعق���ود التجارية، 
فاإنه���ا لك���ي حتظى بقابلي���ة للتطبيق على ال�ضعي���د الدويل ب�ضكل كبري ولك���ي ت�ضتخدم على اأو�ض���ع نطاق يف عامل 
التج���ارة بتوفريه���ا اليق���ني والأمن واملرونة، يج���ب اأن ُتن�َضر هذه التفاقي���ة على نطاق اأو�ضع بحي���ث تدرك جميع 
���ل منا�ضبة  ال���دول فوائده���ا يف جم���ال املعام���لت الدولي���ة؛ وم���ن ث���م، ف���اإنَّ م���ن امل�ضت�ضوب ب���ذل جه���ود توا�ضُ
 للتوعي���ة لغر����س ت�ضجي���ع الدول التي مل ت�ضبح بع���د اأطرافًا يف التفاقي���ة على الن�ضمام اإليه���ا والتمتع مبا توفره 

من فوائد.

ولذل���ك فاإنن���ا نود يف هذه الندوة اأن نهنئ جلن���ة الأمم املتحدة للقانون التجاري ال���دويل على دورها الهام 
كمحف���ل عاملي لتوحيد القان���ون التجاري الدويل، وعلى الحتف���ال بالذكرى اخلام�ضة والثلث���ني لعتماد اتفاقية 
الأمم املتح���دة ب�ض���اأن عق���ود البيع ال���دويل للب�ضائع، وله���ذه الن���دوة اأهمية خا�ض���ة يف التجارة الدولي���ة، ون�ضيد 
د املعن���ي بالبيع ال���دويل للب�ضائع عل���ى ال�ضعيد   م���ن خلله���ا بالتفاقي���ة الت���ي اأ�ضبحت ال�ض���ك القان���وين املوحَّ

العاملي.
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 اتفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن عقود البيع 
 الدويل للب�سائع وقانون

 العقود ال�سيني
وانغ ليمينغ

ال�ضيد الرئي�س، �ضيداتي و�ضادتي،

ا مبنا�ضبة الذكرى اخلام�ضة والثلثني لتفاقية الأمم املتحدة ب�ضاأن عقود البيع الدويل للب�ضائع  ي�ضعدين جدًّ
)اتفاقي���ة البيع( اأن اأزور املدينة التي �ضهدت ولدة هذه التفاقي���ة. واأ�ضعر بال�ضرور ب�ضفة خا�ضة للن�ضمام اإىل 

حلقة النقا�س هذه الرفيعة امل�ضتوى، ولتبادل الأفكار مع الزملء يف هذه احللقة.

قت على اتفاقية البيع يف عام 1986، وهي اإحدى الدول املتعاقدة الأ�ضلية يف  ولعلكم تعلمون اأنَّ ال�ضني �ضدَّ
هذه التفاقية الدولية. وخلل العقود الثلثة املا�ضية، تركت اتفاقية البيع اأثرًا كبريًا يف ال�ضني على قانون العقود 

وعلى القانون املدين عمومًا. واأود اأن اأقدم عر�ضًا موجزًا يف هذا ال�ضاأن.

تاريخ قانون العقود ال�سيني
ج���اء النظ���ام القانوين املدين املعا�ضر يف ال�ضني كثمرة من ثمار م�ضروع الإ�ضلح والنفتاح الذي �ضرعت ال�ضني 
يف تطبيقه يف عام 1978. ويتاألف ذلك النظام من قوانني منف�ضلة، منها: املبادئ العامة للقانون املدين، وقانون 

العقود، وقانون امللكية، وقانون امل�ضوؤولية عن ال�ضرر. 

وق���د �ضن قان���ون العقود يف ال�ضني احلايل يف ع���ام 1999. وكانت ال�ضني قد �ضنت قب���ل ذلك ثلثة قوانني 
منف�ضلة للعقود يف الفرتة بني عامي 1981 و1987، وهي قانون العقود القت�ضادية يف عام 1981، وقانون العقود 
القت�ضادي���ة الأجنبي���ة يف ع���ام 1985، وقانون عقود التكنولوجي���ا يف عام 1987. ثم يف وق���ت لحق، جمعت تلك 

د وهو قانون العقود احلايل. القوانني الثلثة املنف�ضلة يف قانون موحَّ

ومن���ذ بداية الثمانين���ات اأخذت اتفاقية البيع ترتك اآثارًا عميقة على قان���ون العقود ال�ضيني وعلى اقت�ضاد 
ال�ضوق يف ال�ضني. وقد حازت هذه التفاقية الدولية منذ �ضدور اأول م�ضروع �ضيغة لها على دعم احلكومة ال�ضينية 
دا ونزيهًا للتعاقد يف ال�ضياقات الدولية واملحلية على ال�ضواء.  ا حديثًا وموحَّ واملحام���ني ال�ضينيني لأنها جت�ضد �ضكًّ
دان احلكمة التي تت�ضمنها قوانني العقود يف التقاليد  ونح���ن ن�ضلِّم اأي�ضًا باأنَّ هيكل اتفاقية البي���ع وم�ضمونها يج�ضِّ

املتبعة يف القانون املدين والوليات الق�ضائية التي تطبق القانون الأنغلو�ضك�ضوين.

وه���ذا ما يف�ضر ال�ضبب يف اأنَّ قانون العقود القت�ضادية الأجنبية ال�ضيني، الذي ينظم التجارة الدولية، قد 
ا�ضتق���ى الكثري م���ن اأحكامه من اتفاقية البيع. فقد اعتمد قانون العقود القت�ضادي���ة الأجنبية، على �ضبيل املثال، 
حكم امل�ضوؤولية املطلقة عن الإخلل بالعقد. كما اأنه اأقر قاعدة املخالفة اجلوهرية واإن كان قد اأدخل عليها تعديًل 

�ضكليًّا طفيفًا. 

ويف اأيلول/�ضبتم���رب 1993، اتخ���ذت اللجن���ة الدائم���ة ملجل�س ال�ضعب الوطن���ي قرارا بتعدي���ل قانون العقود 
القت�ضادي���ة. ث���م يف وقت لحق يف ال�ضن���ة ذاتها، عقدت جلنة ال�ض���وؤون الت�ضريعية التابعة للجن���ة الدائمة موؤمتر 
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خ���رباء ملناق�ضة كيفية تعدي���ل قانون العقود القت�ضادية. وتوافقت اآراء امل�ضارك���ني يف ذلك املوؤمتر على م�ضاألتني. 
امل�ضاألة الأوىل، وجوب توحيد قوانني العقود الثلثة املنف�ضلة. وامل�ضاألة الثانية، �ضرورة ت�ضكيل فريق خرباء ل�ضوغ 

مقرتح ت�ضريعي ب�ضاأن تعديل قوانني العقود ال�ضينية.

وقد كنت من املحظوظني مل�ضاركتي يف عملية ال�ضياغة باأكملها. وما زلت اأذكر اأنَّ اأحد اأهم النقا�ضات اأثناء 
عملية ال�ضياغة كان ب�ضاأن النموذج الذي �ضي�ضتند اإليه قانون العقود اجلديد؛ اأي هل ينبغي لل�ضني اأن تتبع منوذج 
النظ���ام القان���وين للقارة الأوروبية، ال���ذي يعد فيه قانون العقود جم���رد جزء من قانون اللتزام���ات، اأم ت�ضتعري 
 من���وذج اتفاقي���ة البيع ومبادئ العق���ود التجارية الدولية )PICC(، الت���ي ي�ضكل قانون العقود فيه���ا وثيقة قانونية 

م�ضتقلة؟

ولع���لَّ الكثريين منكم يعلمون اأنَّ نظم القان���ون املدين يف القارة الأوروبية، وبخا�ضة القانون املدين الأملاين، 
ا يف ال�ضني. ومع ذلك، وبعد الكثري من املداولت، مت التفاق على جعل قانون العقود ال�ضيني يف �ضكل  موؤثرة جدًّ

ت�ضريع م�ضتقل، وال�ضتفادة من اخلربات امل�ضتمدة من اتفاقية البيع والقانون النموذجي.

والآن، ا�ضمحوا يل اأن اأعر�س عليكم باإيجاز �ضبب اعتمادنا منوذج اتفاقية البيع.

ملاذا ف�سلنا اتفاقية البيع على تقاليد القانون املدين؟

هن���اك ثلثة اأ�ضباب رئي�ضية جعلتنا يف ال�ضني نختار اتفاقية البيع كمرجع رئي�ضي ل�ضياغة قانون العقود اخلا�س 
بنا.

ت اإىل اتفاقية البي���ع الدويل، مما يعني اأنَّ ال�ض���ني ملزمة باأداء  ���ا ال�ضب���ب الأول فهو اأنَّ ال�ض���ني ان�ضمَّ فاأمَّ
التزاماته���ا الدولي���ة التي ن�ضت عليها التفاقية. فاإذا اأدرجت ال�ضني قواعد العقود التي تتبعها يف ال�ضياق الدويل 

داخل قانونها املحلي، فاإنَّ ذلك ي�ضاعد على كفالة �ضلمة نظامها القانوين.

���ا ال�ضبب الثاين فهو اأنَّ اتفاقية البيع تت�ضمن الأ�ض�س املو�ضوعية لكل من تقاليد النظام القانوين للقارة  واأمَّ
الأوروبية وتقاليد القانون الأنغلو�ضك�ضوين، كما اأنها جت�ضد اأحدث الجتاهات التي تلبي املتطلبات املوؤ�ض�ضية للتجارة 
الدولي���ة؛ وت�ضاعد كثريًا على تي�ضري التعاملت ال�ضوقية. وما فتئت م�ضاركة ال�ضني، منذ بدء م�ضروعها للإ�ضلح 
والنفت���اح، تتزاي���د يف التجارة الدولية. ويقت�ضي ذل���ك اأن يكون قانون العقود ال�ضين���ي ا�ضت�ضرافيا ومتما�ضيا مع 

القواعد واملمار�ضات الدولية.

���ا ال�ضب���ب الثالث، فهو ات�ض���اق اتفاقية البيع مع الجتاه نح���و العوملة القت�ضادي���ة. فالعنا�ضر الرئي�ضية  واأمَّ
اجلوهري���ة لتفاقي���ة البيع، مث���ل ال�ضتقللية التعاقدي���ة للأطراف وح�ضن الني���ة واإعطاء الأف�ضلي���ة للعقد، تلبي 
املتطلب���ات الأ�ضا�ضية لقت�ضادات ال�ضوق. وجوهر م�ضروع الإ�ضلح يف ال�ضني هو النتقال من القت�ضاد املخطط 
���ا بدرج���ة كبرية اإىل اقت�ضاد ال�ضوق. وقد اأجنز ت�ضريع قانون العق���ود ال�ضيني خلل فرتة انتقالية مل يكن  مركزيًّ
ي �ضيغة ذل���ك القانون على  دِّ اقت�ض���اد ال�ض���وق وقتئ���ذ متجذرا بعمق يف ال�ض���ني. ومع ذلك، فقد توافق���ت اآراء ُمعجِ
�ض���رورة اأن يتواف���ق قانون العقود ال�ضيني م���ع جوهر اقت�ضاد ال�ضوق؛ لأنَّ ذلك ل يقت�ض���ر على التنظيم الرقابي 
للأن�ضط���ة القت�ضادي���ة ب�ضورة ح�ضنة خلل الفرتة النتقالي���ة فح�ضب بل اإنه يفي���د كاأداة لت�ضريع تطور اقت�ضاد 

ال�ضوق ال�ضيني يف امل�ضتقبل.

وه���ذه هي اخللفية الجتماعي���ة والقت�ضادية الأ�ضا�ضي���ة لت�ضريع قانون العقود احل���ايل يف ال�ضني. وميكن 
الق���ول، يف عبارة خمت�ضرة، اإنَّ ال�ضني ا�ضتعارت مفاهيم كث���رية من اتفاقية البيع لأنها تعلم اأنَّ اتفاقية البيع قد 

و�ضعت العديد من القواعد احلديثة واملتطورة التي �ضاعدت على تي�ضري اإقامة اقت�ضاد ال�ضوق.
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�سمات تاأثري اتفاقية البيع على قانون العقود ال�سيني
يف عام 1999، اأنهى اعتماد قانون العقود احلايل يف ال�ضني الو�ضع امل�ضطرب للنظام القانوين ال�ضيني يف جمال 
العقود، الذي كان ي�ضم ثلثة قوانني منف�ضلة. ومنذ اأكرث من عقد من الزمن، اأثبت قانون العقود اجلديد جناحه 
يف احلفاظ على كفاءة وقوة اقت�ضاد ال�ضوق يف ال�ضني. واليوم، ينظر كثريون اإىل قانون العقود احلايل يف ال�ضني 

كعامل مهم يف تي�ضري اإن�ضاء اقت�ضاد ال�ضوق يف ال�ضني وحتقيق منو اقت�ضادي قوي.

لة عن التاأثري القوي لتفاقية البيع على قانون العقود يف ال�ضني. م ب�ضعة اأمثلة مف�ضَّ واأودُّ هنا اأن اأقدِّ

فمن ناحية اأوىل، اأدت ال�ضتعارة الوا�ضعة من اتفاقية البيع اإىل تعزيز عملية حتديث قانون العقود ال�ضيني. 
واأورد فيما يلي ثلثة اأمثلة.

الأول هو على مفاهيم عدم املطابقة التي اعتمدتها اتفاقية البيع. فقد اقرتح العديد من الزملء يف ال�ضني 
اأن ُت�ضتن�َضخ يف قانون العقود ال�ضيني قواعد امل�ضار الثنائي املعتمدة يف القانون الأملاين، والتي متيز بني الأداء غري 
ال�ضليم و�ضمان امل�ضوؤولية عن العيوب. واأنا اأرى اأنَّ التفريق بني مفهوم الأداء غري ال�ضليم ومفهوم �ضمان امل�ضوؤولية 
ع���ن العي���وب غري �ض���روري. وقد بينت يف النقا�س اأنَّ قواع���د اتفاقية البيع ت�ضعى ب�ضورة اأف�ض���ل اإىل اإنفاذ العقد 
وتوفر �ضبل انت�ضاف كافية للطرف املغبون يف حالت الأداء غري ال�ضليم. وانتهى الأمر باعتماد ال�ضلطة الت�ضريعية 
لقاع���دة ع���دم املطابقة الواردة يف اتفاقية البيع. ولحظت اأي�ض���ًا اأنَّ تعديًل اأدخل على قانون اللتزامات الأملاين، 

بعد عدة �ضنوات، األغى امل�ضار الثنائي واعتمد القاعدة املعمول بها يف اتفاقية البيع.

ويتعل���ق املثال الث���اين مبا اإذا كان قانون العقود ال�ضيني يحتاج اإىل قاعدة عام���ة ب�ضاأن اإنهاء العقود، وهذه 
القاعدة مدرجة يف اتفاقية البيع ولكنها غري موجودة يف القانون املدين الأملاين. وقد احتدم النقا�س ب�ضاأن النهج 
ال���ذي ينبغ���ي لل�ضني اأن تتبعه: نهج اتفاقية البيع، اأم نهج القانون الأملاين. واأقر اجلميع باأنَّ النهج العلمي يقت�ضي 
اعتم���اد قاعدة املخالفة اجلوهرية املدرجة يف اتفاقي���ة البيع، لأنَّ هذه القاعدة العامة ت�ضع معيارًا وا�ضحًا لإنهاء 
العق���د يف ح���ال الإخلل ب���ه. ويف نهاية املطاف، اعتم���دت املادة 94 من قان���ون العقود ال�ضين���ي قاعدة املخالفة 

اجلوهرية.

���ا املثال الثالث فيتعلق با�ض���رتاط ال�ضكل الكتابي. وكانت قوانني العقود يف ال�ضني تركز بقدر مفرط على  اأمَّ
ال�ض���كل الكتابي للعقود، مما حدا بال�ضني اإىل اإ�ضدار اإعلن ب�ض���اأن "ال�ضكل الكتابي" عند ت�ضديقها على اتفاقية 
البيع يف عام 1986. ولكن تبني يف العقود الثلثة املا�ضية اأنَّ كثريًا من متطلبات ال�ضكل الكتابي تعوزها الكفاءة يف 
�ضياق الأعمال التجارية املحلية، مما جعل ال�ضني خلل ال�ضنوات القليلة املا�ضية تتحول تدريجيا اإىل قبول النهج 

املتبع يف املادة 11 من اتفاقية البيع وت�ضحب اإعلنها بخ�ضو�س "ال�ضكل الكتابي" يف عام 2013.

وم���ن ناحية ثانية، وكما ذك���رت من قبل، فاإنَّ ا�ضرتاع قانون العقود ال�ضيني قد اأجنز قبل اأن تنتهي ال�ضني 
متام���ًا م���ن اإن�ضاء اقت�ضاد ال�ضوق ال�ضرتاكي فيها. ولكن ذلك القانون خطا خطوة متقدمة يف ن�ضر اأفكار اقت�ضاد 
ال�ض���وق والعم���ل على تعزي���ز بيئة اقت�ض���اد ال�ضوق يف ال�ض���ني. ومبعنى اأو�ضع، ف���اإنَّ تعميم وتطبي���ق قانون العقود 
ل وترية الإ�ضلح  ال�ضيني على نطاق وا�ضع بالنهج احلديث امل�ضتمد من روح اتفاقية البيع ومن م�ضادر اأخرى عجَّ

القت�ضادي ال�ضامل يف ال�ضني على مدى العقد املا�ضي.

ومن ناحية ثالثة، فاإنَّ تطابق قانون العقود ال�ضيني مع املعايري الدولية يقلل من تكاليف معاملت ال�ضركات 
التجاري���ة ال�ضيني���ة اللزمة للعمل يف اخلارج. وذل���ك لأنَّ ت�ضابه قانون العقود املحلي م���ع قواعد التعاقد الدولية 
يقت�ض���د اأوًل من نفقات تلك ال�ضركات اللزمة لتعلم النظم القانونية املختلفة والمتثال لها، ومينحها ثانيًا الثقة 
للدخ���ول يف اأ�ض���واق التجارة الدولية. وهذه املزايا متاح���ة على قدم امل�ضاواة اأم���ام امل�ضتثمرين الأجانب للعمل يف 

ال�ضوق ال�ضينية، وهي يف الواقع جتعل ال�ضوق ال�ضينية موؤاتية للم�ضتثمرين الأجانب.
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ذون قانون العقود ال�ضين���ي واتفاقية البيع على  وم���ن ناحية رابع���ة، فاإنَّ املحاكم واملحكمني يف ال�ض���ني يْنفجِ
ال�ض���واء. ووفقًا لتقرير عمل املحكمة ال�ضعبية العليا يف ال�ض���ني، ال�ضادر عام 2015، فقد �ضوَّت املحاكم ال�ضينية 
ح���وايل 8 ملي���ني منازعة ب�ض���اأن ق�ضايا مدنية وجتارية، تعلق ح���واىل ن�ضفها بق�ضايا عق���ود. وبلغ عدد الق�ضايا 
الت���ي �ضوي���ت عن طريق التحكيم رقما ل باأ�س به اأي�ضًا. وعلى حد علمي، فاإنَّ قانون العقود ال�ضيني واتفاقية البيع 
يحظي���ان كلهم���ا مبكان���ة مرموقة يف ال�ضني. ويدع���م راأيي هذا اأي�ض���ًا تقارير العمل ال�ض���ادرة عن جلنة الأمم 

املتحدة للقانون التجاري الدويل )الأون�ضيرتال(.

وع���لوة عل���ى ذلك، فاأنا اأعل���م اأنَّ اتفاقية البيع كانت لها اآثار اإيجابية عل���ى وليات ق�ضائية اأخرى يف �ضرق 
اآ�ضيا، مثل اليابان وجمهورية كوريا وغريهما.

م�ستقبل قانون العقود ال�سيني واتفاقية البيع
عن���د الحتفاء مب���ا قدمته اتفاقي���ة البيع من م�ضاهمات كب���رية يف التج���ارة الدولية )ويف القت�ض���ادات املحلية، 
و�ضيادة القانون عمومًا(، من ال�ضروري اأن يلحظ اأنَّ العامل ي�ضهد تغريات �ضريعة مل ي�ضبق لها مثيل. ويف ع�ضر 
البيان���ات ال�ضخمة، ي�ضهد �ضكل املعاملت وحجمها بخا�ضة حت���ولت عميقة. فاإذا اأخذنا ال�ضني كمثال، جند اأنَّ 
التج���ارة الإلكرتوني���ة اأحدثت تغيريات ثورية يف املعاملت التقليدية. فاإنَّ حجم املبيعات على الإنرتنت عام 2014 
 يف ال�ضني بلغ اأكرث من 100 بليون دولر، يف حني بلغ حجم التمويل بالت�ضال احلا�ضوبي املبا�ضر نحو 1.6 تريليون

دولر.

وتتح���دى ه���ذه التغي���ريات احلكمة التقليدية لقان���ون العقود عل���ى ال�ضعيدين الوطني وال���دويل. ومن اأجل 
الت�ض���دي لق�ضايا من قبي���ل اأ�ضكال العقود الإلكرتونية وحماية امل�ضتهلك الإلك���رتوين، واأدوار الأطراف الثالثة يف 

التجارة الإلكرتونية، يلزم اإ�ضلح القوانني الوطنية والتفاقيات الدولية على ال�ضواء.

وق���د لحظ���ت اأنَّ جلنة الأون�ضيرتال و�ضعت قانونًا منوذجيًّا للتج���ارة الإلكرتونية الدولية، اأي اتفاقية الأمم 
املتح���دة املتعلقة با�ضتخ���دام اخلطابات الإلكرتونية يف العقود الدولية، التي تت�ضم���ن العديد من القواعد الرامية 
اإىل تي�ض���ري املعام���لت الإلكرتونية عرب احل���دود. واأنا اأرى اأنَّ ه���ذه التفاقية �ضتح�ضن كثريًا م���ن �ضيادة القانون 
التج���اري ال���دويل يف اإطار اتفاقية البي���ع. وتعكف ال�ضني، التي �ضب���ق اأن وقعت على التفاقي���ة، اأي�ضًا على تقييم 

وحت�ضني قانونها املحلي املعني بالتجارة الإلكرتونية.

وق���د اكت�ضبت ال�ضني يف الواقع خربات يف الت�ضمي���م املوؤ�ض�ضي للتجارة الإلكرتونية وال�ضريفة الإلكرتونية؛ 
فعل���ى �ضبيل املث���ال، ا�ضتنادًا اإىل قانون حماية امل�ضتهلكني يف ال�ضني، يحق للم�ضرتي بالت�ضال احلا�ضوبي املبا�ضر 
اإعادة الب�ضاعة اإىل البائع يف غ�ضون �ضبعة اأيام من دون اإبداء الأ�ضباب، وقد اأثبتت هذه القاعدة كفاءة عالية يف 

املمار�ضة العملية.

وع���لوة على ذلك، ف���اإنَّ ال�ضني تعمل عل���ى تدوين قانونها امل���دين بهدف توحيد وتنظي���م قوانينها املدنية 
احلالي���ة املنف�ضل���ة التي حتدثت عنها يف بداية كلمتي. ففي عام 2014، اتخذت اللجنة املركزية للحزب ال�ضيوعي 
ال�ضين���ي الثامن���ة ع�ضرة بكامل هيئتها ق���رارا ر�ضميا يق�ضي بامل�ض���ي ُقُدمًا يف حت�ضني النظ���م القانونية ال�ضوقية 
ذ م�ض���روع التدوين على مرحلت���ني. وتتمثل املرحلة  ر اأن ينفَّ لل�ض���ني ع���ن طريق تدوين القانون امل���دين. ومن املقرَّ
الأوىل يف ا�ضرتاع املبادئ العامة للقانون املدين يف عام 2017، يف حني تتمثل املرحلة الثانية يف و�ضع قانون جامع 

يف عام 2020.

وم���ن ناحي���ة ال�ضكل، ل ت���زال اتفاقية البي���ع متثل مرجع���ا مهما لل�ض���ني يف عملية تدوي���ن قانونها املدين. 
و�ضي�ضب���ح قانون العقود، على �ضبيل املثال، اأحد املكونات امل�ضتقلة لذلك القانون اجلامع امل�ضتقبلي، بدل اأن يكون 
ج���زءًا من قان���ون التزامات م�ضتقل. ومن املحتمل اأن ي�ضمل القانون امل���دين ال�ضيني جمموعة �ضغرية من مبادئ 
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ا من حيث اجلوهر، فاإننا �ضنبذل ق�ضارى  اللتزامات العامة التي تهدف اإىل �ضمول اللتزامات غري التعاقدية. اأمَّ
جهدنا للت�ضدي للتحديات النا�ضئة عن التكنولوجيا اجلديدة واملفاهيم احلديثة.

واأعتقد اأنَّ خربات ال�ضني �ضتفيد يف حت�ضني القواعد املدرجة يف اتفاقية البيع.

وبطبيع���ة احل���ال، لي�س من ال�ضهل اإدخال تعديلت على اتفاقية البي���ع، فهي يف نهاية املطاف اتفاقية دولية 
ان�ضم اإليها عدد كبري من الدول. ولكن، كما �ضبق يل اأن اقرتحت يف منا�ضبات اأخرى، قد يكون من املفيد اأن ت�ضع 
الأون�ضي���رتال قانونا منوذجيا للبيع يكم���ل اتفاقية البيع وي�ضاعد الدول الأع�ضاء عل���ى ا�ضتخدامها على نحو فعال 
دة. ومن املوؤكد اأنَّ اإ�ضلح اتفاقية البيع، بغ�س النظر عن الطريقة املتبعة يف ذلك، يجب  وتف�ضريه���ا ب�ض���ورة موحَّ
اأن يراعي جتارب خمتلف الدول الأع�ضاء و�ضائر الن�ضو�س احلالية، مثل مبادئ العقود التجارية الدولية )مبادئ 
اليوني���دروا(. واأعتق���د اأي�ضًا اأنَّ الإ�ض���لح الفعال لتفاقية البيع على النحو الواج���ب �ضيوفر مراجع قيمة لعمليات 

الإ�ضلح القانوين املحلية متاما، كما �ضبق اأن فعلت اتفاقية البيع يف العقود الثلثة املا�ضية.
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