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:الملخص
تُعد الدراسات التي تهتم بالتعويض من الدراسات التي أخذت مساحة واسعة من
إال ان هذه الدراسات لم تُسلط الضوء على ضرورة تدخل، كتابات الفقهاء القانونيين
،الدائن في تخفيف االضرار الواقعة عليه بسبب أخالل المدين في تنفيذ البنود العقدية
ال سيما وان بعض القوانين قد أخذت بهذا المبدأ ضمنا ً لما له من آثار إيجابية في
 ولكي ال يظل المدين ال ُمخل بالتزاماته،تحقيق العدل واالنصاف ما بين المتعاقدين
ًالعقدية تحت رحمة الدائن الذي يستطيع أن يَحد من تفاقم الضرر بأتباعه تدابيرا
.معقولة
Abstract:
Mitigation Performed by the Creditor
Studies dealing with “compensation” have taken a great deal of legal
scholars’ consideration. Although, these studies did not shed the light on
the necessity for creditor to interfere in order to alleviate the damages
occurred by the debtor due to breaching the contract. It is also worthy to
mention, that some laws have implicitly adopted this concept for its
positive inpact in order to achieve justice between the contracting parties,
and also so that the debtor who breached the contract would not be
influenced by the creditor who can alleviate the damage by taking
reasonable measures.
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مقدمة
تتحقق المسؤولية العقدية بتحقق أركانها من خطأ و ضرر وعالقة سببية ترربط بينهمرا
.ويعد ركن الضرر الركن الفَعال والمؤثر في هذه المسرؤوليه وبردون وقوعره ال يمكرن
الحكررم علررى المرردين بررالتعويض(،)1ويكررون التعررويض فرري نطررام هررذه المسررؤولية علررى
الضرررر المبا ررر المتوقررع( )2أثنرراء التعاقررد ويكررون الحررال أبعررد مررن رلر إرا مررا ارتكررب
المدين غشا ً أو خطأ جسيما فتقترب المسؤولية العقديرة مرن المسرؤولية التقصريرية فري
هذا المجال(.)3
ومررا يهمنررا فرري بحانررا هررذا هررو ركررن الضرررر ومررد قرردرة الرردائن مررن ان يخفررف هررذا
الضرر بوسائل معقولة .
ولعل االمر قرد يبردو للوهلرة االولرى برعب التَقبُرل فري ضروء القرانون المردني العراقري
بالنظر لعدم وجود نصرو

ُمبا ررة تُبررودور الردائن فري تخفيرف الضررر النرات مرن

االخررالل بالمسررؤولية العقديررة ،واقتصررر االمررر علررى ومضررات ضررمنية غيررر مبا رررة
توبلنا إلى إقرار هذا المبدأ،إال ان قانوننا المدني قد ا ار الى هذا االمر برراحة فري
باب المسؤولية التقصيرية ورل في المادة () 212عنردما أ رار إلرى إمكانيرة إنقرا
التعويض أو عدم ال ُحكم به أبالً إرا كران المتضررر قرد سروأ مرن مركرز المدين.وبهرذه
إال ارة يمكن أالستدل على هذا الدور والتعرف عليه.
ويالحظ ان القانون االنكليزي قد نظم هذا التدخل ووبفه بالواجرب وقرد اسرتقر العمرل
به وعرف بـ ( ) Mitigationويترجم بتخيف الضرر أو تلطيفه.
وقد قسمنا هذا البحث الى مبحاين أولهمرا عالجنرا فيره مفهروم تردخل الردائن فري تخفيرف
الضررررر ُمق نسرررمين إيررراه الرررى مطلبين،خصصرررنا االول لبيررران أالسرررال القرررانوني لهرررذا
التدخل،اما الااني فكان لتمييز تدخل الدائن فري تخفيرف الضررر عرن مرا يلتربن بره مرن
أوضاع.
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أما المبحث الااني فقد تناولنا به تطبيقات تخفيف الضرر مرن قبرل الردائن ُمقسنرمين إيراه
الى مطلبين ،االول خصصناه الى تطبيقات تخفيف الضرر من قبل الدائن فري القرانون
المرردني العراقي،فيمررا خصصررنا المطلررب الارراني لتخفيررف الضرررر فرري اتفاقيررة االمررم
المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
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المبحث االول
مفهوم تدخل الدائن في تخفيف الضرر
 ظهور الفكرةظهررررررت هرررررذه الفكررررررة فررررري القرررررانون االنكليرررررزي وتسرررررمى بتخفيرررررف أو تلطيرررررف
الضررررر( ) Mitigationمرررن قبرررل الررردائن و ُكشرررف عنهرررا فررري قضرررية مشرررهورة عرررام
((1111حيث تم االتفام بموجب عقد معين على تسليم البضاعة على ُدفعرات وان يَرتم
الوفاء بامن كل دفعة خالل هر من التسرليم علرى أن يُخصرم مرن الرامن .%2،2ولكرن
ال ُمشررتري عجررز عررن الوفرراء بكامررل ثمررن الدفعررة االولى.إعتبرالبررائع ان رلر كرران سررببا
كافيرا ً لفسررع العقد،ولكنرره َعررض االسرتمرار لتسريلم الرردفعات التاليررة إن قررام المشررترون
بدفع الامن نقداً لد طلب تسليم اي ُدفعة.رفض المشترون العرض ،ولما ارتفع سعر
البضاعة أقام المشترون الدعو ضد البائع على اسال االخالل بالعقد.
قَضت المحكمة أوالً بان البائع مسؤول عن التعرويض الن الظرروف ال ُمالبسرة لرم تكرن
تُبرر فسرع العقد،وقضرت المحكمرة كرذل بأنره يتعيين علرى المشرترين تخفيرف الضررر
بقبررولهم لعرررض البررائع .ومررن ثررم فررأن التعررويض الررذي ي ُمكررن إسررتردادهُ اليجرروو تقررديره
بالفرم بين السعر ال ُمتفق عليه فري العقرد و سرعر السروم ،ولكرن علرى اسرال الخسرارة
(.)4

التي كان يُمكن ان تترتب فيما لو قُبل عرض البائع))

وأستقر هذا المبدأ و اع بيته منذ رل الحرين وبراالخف فري النظرام االنكلوسكسروني
حيث قضت محكمة التمييز الكندية عام  1113في القضرية  3222بران(( الجهرة التري
تتعرض لالضرار نتيجة لالخالل بالعقد تقرع عليهرا مسرؤولية تخفيرف تلر االضررار،
اي ان الشخف الذي قام بالضررر اليمكرن ان يُسرائل عرن الخسرائر التري يمكرن تجنبهرا
والتي من الممكن ان تؤدي الى ويادة حجم االضرار القابلة للتعويض)).
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()2

المطلب االول
أالساس القانوني لهذا التدخل
يكمن االسال القانوني للتدخل الذي يقوم به الدائن في تخفيف الضرر في أمرين
االول تطبيقا ً لمبدأ ُحسن النية في تنفيذ العقود والااني يتمال بتحديد النتائ الطبيعية
لعدم التنفيذ
الفرع االول
حسن النية في تنفيذ العقود.
قد يجد هذا التدخل اساسا ً له في المبدأ القائرل بحسرن النيرة فري تنفيرذ العقرود ،إر يعتبرر
()6

االخير من المباديء العامة التي تسرود العالقرات القانونيرة حترى وان لرم يُرنف عليره

()7

فهذا المبدأ ال يقتصر أثره على تكوين العقرد أو تنفيرذه برل يمترد إلرى آثراره وإنقضرائه

وقررد أ ررارت المررادة ( )122مررن القررانون المرردني العراقرري إ ررارة بررريحة( )8الررى هررذا
المبدأ حيث جاء بها((  -1يجب تنفيذ العقد طبقا ً لما إ تمل عليه وبطريقرة تتفرق مرع مرا
يوجبه ُحسن النية))( )1وبذل فان من مقتضيات هذا المبدأ هو إلزام الردائن برأن يخفرف
من الضرر الواقع عليه كلما استطاع رل وعدم االضررار بالمتعاقرد االخرر وال كسرب
منفعة غير مشروعة على حسابه( )12وعليه أيضا ً ان يتدارك ما يقع من ضرر لتهروين
أعباء المدين ((فالمشتري الااني برفضه تسلم البضائع التري ترأخر البرائع أالبرلي فري
تسليمها أنما يتسبب في ويادة مصاريف ألخزن.
واآللة التي ضمنها بائعهرا لمردة معينرة ،لرين لمشرتريها التمسر بهرذا الضرمان إرا كران
بإمكانه تالفي ما حدث من عطب بإجرائه بعض االبالحات)).
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()11

الفرع الثاني
تحديد النتائج الطبيعية لعدم ألتنفيذ
يتضررمن التعررويض مررن جررراء االخررالل بالمسررؤولية العقديررة الررى مررا لحررق الرردائن مررن
خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه أو التاخير في إستيفائه رريطة ان
تكون هذه الحاالت أثاراً أو نتائ طبيعية لعدم وفاء المدين بإلتزامه أو لتأخره فيه.
ويقصرررد بالنتيجرررة الطبيعيرررة هررري عررردم إسرررتطاعة الررردائن توقيهرررا ببرررذل جهرررد معقرررول
ومناسب( )12وقد ا ار القانون المدني العراقي الى هذه النتيجة(النتيجرة الطبيعيرة) فري
المادة 1/161بقولها((...........بشررط ان يكرون هرذا نتيجرة طبيعيرة لعردم وفراء المردين
بااللتزام او لتاخره عن الوفاء به)).
ولررم يتطرررم القضرراء العراقرري الررى تفسررير مفهرروم النتيجررة الطبيعيررة فرري احكامرره كايررراً
وإنما اقتصر الحال على إ ارات ضرمنية برين فتررة واخرر واخرهرا( )13كران بتراريع
،2221/11/2حيث جاء في حكم محكمة االسرتنناف (ال ُمشرار اليهرا فري الهاما)،بانره
((المطالبررة بررالتعويض عررن الضرررر ال رذي ابرراب ال ُمسررتأنف ،فررال تجررد المحكمررة ان
ضرراً ابابه بسبب عدم التجهيز إر كان عليه إحالرة العقرد علرى مجهرز آخرر ليسرتحق
بذل فرم البدلين .))..........
وبررذل يظهررر ان مفهرروم إحالررة العقررد الررذي قصرردته المحكمررة مررا هررو إال تطبيق را ً مررن
تطبيقات تردخل الردائن فري تخفيرف الضررر إر كران علرى الردائن ان يتعاقرد مرع متعاقرد
آخر طالما كان رل ممكنا ً لتجنب الضرر الواقع عليه أو للتخفيف منه.
في حين ان القانون المدني المصري قد وضح معنى النتيجة الطبيعية في مرتن القرانون
ورل في المادة  1/221إر جاء بها((إرا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنف فري
القانون فالقاضي هو الذي يقدره،ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتره
مررن كسررب ،بشرررط ان يكررون هررذا نتيجررة طبيعيررة لعرردم الوفرراء بررااللتزام أو للترراخر فرري
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الوفاء به،ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إرا لم يكن في إسرتطاعة الردائن ان يتوقراه ببرذل
جهد معقول)).
وقررد ألحررق الفقرره المصررري( )14النتيجررة الطبيعيررة بالضرررر المبا ررر حيررث اُلررزم المرردين
بتعويض الدائن عن االضرار التري لحقرت بره مرن جرراء االخرالل بالمسرؤولية العقديرة
()12

ريطة ان يكون الضررنتيجة طبيعية او مبا رة

لعدم التنفيذ او التاخر فيه وفيي

رأينا ان المصطلح الااني اكارر أمعانرا ً ودقرةً،إال أن هرذا المعيرار لرين المعيرار الوحيرد
بل يمكن للقاضي االستر اد بمعيرار أخر(غيرر معيرار إمكانيرة الردائن بتروقي الضررر)
()16

في تقدير ما يعتبر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء وبحسب ظروف النزاع المعروض.

ويقال الضررر المبا رر بمعيرار موضروعي وحسرب كرل حالرة وهرذه النتيجرة ال يمكرن
معرفة مداها إال ارا نظرنا الى إخالل المدين والظروف المحيطرة بالردائن لمعرفرة هرل
كررران بامكانررره تررروقي االضررررار أم ال وبالترررالي فررران هررراتين الحرررالتين(إخالل الررردائن
والظروف المحيطة بالمردين) همرا اللترين تحرددان النتيجرة الطبيعيرة المترتبرة عرن عردم
الوفاء بااللتزام.
واتفق القضاء المصري( )17و فقهه في تكييرف الضررر بكونره مبا رراً او غيرر مبا رر
بمد قردرة الردائن علرى توقيره  ،وقرد أخرذ المشررع المصرري هرذا المعيرار وطبقره فري
القانون المدني الصادر عام ،1148الن تردخل الردائن فري تروقي الضررر يقطرع عالقرة
السببية بين خطا المدين وحصرول الضررر فنجرد تبعرا ً لرذل ان يكرون الضررر مبا رراً
تارة وغير مبا ر تارة اخر ،فارا وجد القاضي ان الدائن كان بامكانه تروقي الضررر
ببذل جهد معقول ،اتصف الضرر في هذه الحالة بغير المبا ر،الن الردائن كران يمكنره
تخفيف الضرر ومن ثم قطع عالقة السببية بين فعل المدين والضرر الحابل ،امرا ارا
لم يكن باستطاعة الدائن ان يخفف من الضرر باي بورة كانت فان الضرر فري هرذه
الحالة يُعد ضرراً مبا راً ً.
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ولم نجد في التشريعات المدنية العربيره نصرا ً برريحا ً يفررض علرى الردائن ان يخفرف
مرن الضرررر الواقررع عليرره ولررذل تررر ان هررذه القرروانين عنرردما تخاطررب الرردائن لترروقي
االضرار نراها تُخاطبه ملتمسة وبعبرارات رجائيرة( )18و يمكرن لنرا القرول بران وبرف
الضرر بانه مبا ر او غير مبا ر يتوقف على دراسرة حيايرات النرزاع ومعرفرة مرد
إمكانية الدائن في تخفيف الضرر.
ونسوم المال التقليدي( )11لتوضيح ما تم رحه .
مثال :باع تاجر موا ي بقرة مصابة بالطاعون ولمرا تسرلمها المشرتري نفقرت وانتقلرت
العدو الى باقي موا يه فعاجلها النفوم ونشرأ عرن رلر عجرز المشرتري عرن وراعرة
ارضرره فبررارت ،ولمررا ركبترره الررديون ،نُزعررت ملكيررة اموالرره وترتررب علررى رل ر انرره لررم
يستطع االنفام على ووجته المريضة فماترت،وأواء هرذا يرأل مرن الحيراة فرانتحر ،كرل
هذا جره عليه خطا البائع .فعن مارا يسأل؟ الجواب في ضوء رؤيتنا هو.
ان البائع اليمكن ان يسأل عن جميرع النترائ المتراكبرة التري توالرت مرن خطرأه العقردي
،وانما يُسأل فقط عن النتيجة المبا رة( )22من تقصيره والتي لم يكن بإسرتطاعة الردائن
تالفيها ،وهي نفوم موا ي المشتري وهذا هو الضررر المبا رر ،فرارا كران باسرتطاعة
الدائن توقي بعض الضرر فيعتبر الضررر الرذي يَصرعب التروقي منره ضررراً مبا رراً
أو كمررا يوبررف بالنتيجررة الطبيعيررة لعرردم تنفيررذ االلتررزام امررا ارا تعررذر علررى الرردائن دفررع
جميع االضرار فتعتبر جميع االضرار مبا رة او نتائ طبيعيه لعدم التنفيذ.
المطلب الثاني
تمييز تدخل الدائن في تخفيف الضرر عن ما يلتبس به من أوضاع
يلتبن هذا التدخل مع بعض االوضاع القانونية المشابهه له في نقراط معينرة إال ان هرذا
التشررابه ال يعنرري ُمطلقرا ً تطابقهررا فرري الوبررف القررانوني لررورود مجموعررة مررن الحرراالت
تُميز أحدهما عن االخر.
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الفرع االول
تمييزتدخل الدائن بتخفيف الضرر من نظرية التعسف في إستعمال الحق.
يلتبن هذا التدخل مع فكرة التعسف فري إسرتعمال الحرق علرى إعتبرار إن االمتنراع عرن
القيررام بهررذا الترردخل مررا هررو إال تطبيقررا ً للتعسررف فرري إسررتعمال الحقرروم الغرررض منرره
االضرررار بالمرردين قرردر ا مكرران بررالنظر لعرردم وجررود نصررو

قانونيررة مبا رررة تُلررزم

الدائن براحة على تخفيف الضرر .إال ان هاتين الفكرتين تختلفان في نقاط معينة:
أوالً :ان نظرية التعسف في إستعمال الحق تُخاطب من ثَبت له حقا ُمعينا ً وتعسرفَ فري
إستعماله وغالبا ً ما يكرون هرذا الحرق ُمقررر سرلفا ً برنف القرانون(، )21أمرا إمتنراع الردائن
عن تخفيف الضرر الواقع عليه فرال يمكرن إعتبراره مرن قبيرل التعسرف ن القرانون لرم
يصف هذا التدخل بوبرف الحرق للقرول بالتعسرف فري إسرتعماله وانمرا يابرت ويتقررر
عند النف عليه براحةً
ثاني ياً :يعررد معيررار االض ررار بررالغير مررن أقرردم معررايير نظريررة التعسررف فرري إسررتعمال
الحررق( )22واكارهررا ريوع را ً بررالنظر لقي رام االفررراد بإسررتعمال حقرروقهم القانونيررة لتحقيررق
مآربهم الشخصية غير ُمبالين بما يَلحق الغير من اضرار مادية أو معنويرة بسربب هرذا
االستعمال ،وقوام هذا المعيار هرو نيرة االضررار برالغير بحيرث يكرون قصرد االضررار
هرررو العامرررل االبرررلي الررررذي دفرررع بصررراحب الحرررق الررررى إسرررخدام سرررلطاته بالشرررركل
المتعسررف.وبهررذا المعيررار يبرررو االخررتالف بررين التعسررف فرري إسررتعمال الحررق و ترردخل
الدائن في تخفيف الضرر إر ال يعني أن الدائن في جميرع االحروال يَملُر هرذه النية(نيرة
االضرار بالغير) وانما يكون إمتناعه عرن تخفيرف الضررلسربب آخرر ال تردخل ضرمن
مفاهيمه نية االضرار بالغير كعدم قدرته الذهنية أو التقنية أو بأي سربب آخرر مشرروع
كبعده عن مكان تنفيذ العقد مما يجعل تخفيف الضرر من قبله باالمر المرهق.
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الفرع الثاني
تمييز تدخل الدائن بتخفيف الضرر من الخطأ المشترك.
قررد يقترررب ترردخل الرردائن بتخفيررف الضرررر مررن الخطررأ المشررترك للمتعاقرردين لكررون إن
االخالل بهذا الدور قرد يفسرره الربعض( )23بانرهُ خطرا ً مشرتركاً ،واعتُبرر نتيجرة لرذل ان
عدم قيام الدائن بدفع االضرار التري يمكرن دفعهرا بجهرد معقرول خطرا ً مرن جانبره ،ممرا
يوجب ان يتحمل هذا الدائن المسؤولية عن ق الضرر الذي تقاعن في دفعه.
إال ان هذا الكالم نراه غيردقيق لجملة من االسباب أهمها:
أوال :يُعرررف الخطررأ فرري مجررال المسررؤولية العقديررة بأنررهُ عرردم تنفيررذ المرردين اللتزامرره
التعاقدي()24سواء كان االلتزام الرذي حصرل االخرالل بره التزامرا ً بغايرة أم كران التزامرا ً
بوسيلة (بذل عناية).وبالتالي فان الواجب ال ُملقى على عاتق المدين في عقد البيرع مراالً
يتماررل بنقررل الملكيررة وتسررليم المبيررع وضررمانه واخاللرره بهررذه الواجبررات تايررر مسررؤوليته
العقديررة،أما واجبررات الرردائن فرري هررذا العقررد فتتماررل برردفع الررامن والمصررروفات وتسررلم
المبيع.ومن ثم فران التزامرات كرل طررف تختلرف عرن التزامرات الطررف االخرر االمرر
الذي يستتبع قيام الخطا من احدهما تبعا ً الخالله بااللتزام الملقرى علرى عاتقره،ومن ثرم
اليوجد خطا على الدائن ارا لم يخل بااللتزامات المفروضه عليه.
ثاني يا ً :ان جررزاء إخررالل المرردين بالتزاماترره هررو التعررويض عررن الضرررر الررذي ابرراب
الدائن ومن المؤكد ان الضرر قد تحقق ولم يكن لالخير يد فيه ،أمرا الخطرا المشرترك
فيعررف بانرره وقرروع خطررا مررن المضرررور وخطرا مررن المرردعى عليرره يررؤدي الررى إحررداث
الضررررر بالمضررررور دون ان يسرررتغرم خطرررأ أحررردهما خطرررا االخرررر( .)22ويكرررون مرررن
خصائف هرذا الخطأ(الخطرأ المشرترك) ان يسراهم كرل مرن خطرأ المضررور والمردعى
عليه فيما وقرع مرن ضررر لحرق بالمضررور،اي ان يكرون لفعلهمرا الموبروف بالخطرأ
نصرريب فرري وقرروع الضرررر .اي يكررون كررل مررن الخطررأين سررببا ً فرري إحررداث الضررررفلو
تخلف إحدهما لم يحدث الضرر،وهذا يتنافى مع فكرة تدخل الدائن في تخفيف الضرر
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الن الضرر سيكون واقعا سواء تدخل الدائن أم ال وان هذا التدخل مرا هرو ال لتخفيرف
الضرر بعد وقوعه لين إال.
ثالثاً :أرا سلمنا جدالً بان الدائن يكون مخطأ في حالة عدم تخفيفه للضرر الواقرع عليره
واعتبار االمر من قبيل الخطأ المشترك،فان خطنه ال يكرون لره أثرر برالنظر السرتغرام
خطأ المتعاقد االخر لخطأ المضرور،ورل الن خطأ المضررور(ارا سرلمنا بانره خطرأ)
كرران نتيجررة للخطررأ االخررر()26ويعتبررر خطررأ المرردين السرربب الوحيررد والحقيقرري للضرررر
وتتحقرق مسرؤوليته كاملررة عرن الضرررر الررذي ابرراب الردائن(.)27الن مررن أحكررام الخطررأ
الترررري تهررررد ررررروط الخطررررأ المشررررترك أال يكررررون أحررررد الخطررررأين مسررررتغرقا ً للخطررررأ
االخر،ويكون أحد الخطأين مستغرقا ً للخطأ االخر في حالتين:
 .1أن يكون أحد الخطأين أكار جسامة من الخطأ االخر.
 .2أن يكون أحد الخطأين نتيجة للخطأ االخر.
فررإرا نظرنررا الررى الحررالتين مع را ً نراهمررا منطبقترران علررى الفرررض القائررل بررإن خطررأ
الدائن(ارا سلمنا بانه خطأ) يكرون ُمسرتغرقا ً مرن قبرل خطرأ المردين،وفي هرذه الحالرة
يعتد بخطأ االخير وحده في قيام المسؤوليه.
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المبحث الثاني
تطبيقات تخفيف الضرر من قبل الدائن
ان من تطبيقات تخفيف الضرر من قبل الدائن في القانون المدني العراقي هي:
اوالً:الحجر على المدين المفلس.
ثانياً:الدعوى غير المباشرة.
ثالثاً :إنهاء االعارة من قبل المعير.
اما تطبيقاته في االتفاقيات الدولية فتظهر بصورة واضحة في المرادة( )77مرن إتفاقيرة
االمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
المطلب االول
تخفيف الضرر من قبل الدائن في القانون المدني العراقي
يحوي القانون المدني العراقي ضمن ثناياه جملة من االوضاع القانونية التي يستدل
من خالل تفحصها أن المشرع قد أعطى الدائن ُمكنة تخفيف الضرر الواقع عليه
،ومن هذه االوضاع :الحجر على المدين المفلن و الدعو غير المبا رة وإنهاء
االعارة من قبل المعير
الفرع االول
الحجر على المدين المفلس
بينت المادة( )272من القانون المدني العراقري ضرمنا ً إلرى إسرتخدام الردائن ُمكنرة رفرع
الدعو على مدينه المفلن خوفا ً من ضياع مال االخير أو إخفائه بطريقة مرا ،إر جراء
بهذه المادة (( المدين المفلن الذي يكون دينه المستحق االداء أويرد مرن مالره ارا خراف
غرمراؤه ضررياع مالره او خررافوا ان يخفيرره او ان يجعلره باسررم غيررره وكران خرروفهم مبنيرا ً
على اسباب معقولة وراجعروا المحكمرة فري حجرره عرن التصررف فري مالره او اقرراره
بدين الخرر حجرتره المحكمرة )) .ويسرتنت مرن هرذا الرنف أن القرانون لمردني العراقري
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أجاو للدائن أن يرفع الدعو على مدينره متضرمن الحجرر عليره تالفيرا ً للضررر الواقرع
عليه والرذي مرن الممكرن ان يسرتفحل فري حالرة قيرام هرذا المردين باخفراء مرال الردائن أو
التصرف فيه باي كل من اال كال على إعتبار أن اي تأخير في استيفاء الدائن لحقره
من أنه ان يعرضهُ لفوات المنفعة من استعمال هذا المرال ،فكفرل القرانون لهرذا الردائن
برران يقررع الحجررر علررى مدينرره إال ان القررانون قررد ا ررترط ان يكررون تصرررف الرردائن أو
الدائنين مبنيا ً على اسباب معقولة يرجع تقديرها لقاضي الموضوع.
ويكمن تخفيف الضرر الذي يقوم به الدائن أو الدائنين في أوج بروره فري مضرمون
الفقرة االولى من المرادة ( )273والتري ترنف (( يترترب علرى الحكرم برالحجر ان يحرل
كل ما في رمة المدين من ديون مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقردار الفائردة االتفاقيرة
او القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط االجل )) وبذل فقد ساهم الدائن او الردائنين
فرري تخفيررف الضرررر الواقررع علرريهم مررن خررالل قيررامهم بحجررر مرردينهم خوفرا ً مررن ضررياع
حقهم.
الفرع الثاني
الدعوى غير المباشرة
أ ار القانون المدني العراقي ا ارة ضمنية الى حق الدائن في تخفيرف الضررر الواقرع
عليه ورل في المادة ( )261والتي تنف (( يجوو لكل دائن ولو لم يكن حقره مسرتحق
االداء ان يستعمل باسم مدينه حقوم هذا المدين إال ما اتصل منهرا بشخصره خابرة او
ما كان منها غير قابل للحجز ،وال يكرون إسرتعمال الردائن لحقروم مدينره مقبولرة إال إرا
اثبررت أن المرردين لررم يسررتعمل هررذه الحقرروم وان اهمالرره فرري رل ر مررن ررأنه ان يسرربب
إعساره او ان يزيد من هذا االعسار ،وال يشترط إعذار المدين ولكن يجب إدخاله فري
الدعو )) .ار يفهم من هرذه المرادة ان الردائن لره رخصرة فري رفرع دعرو علرى مردين
مدينه ارا ما قصرر المردين فري رفرع هرذه الردعو وان مرن رأن عردم اسرتعمال المردين
لحقوقه هذه التسبب في اعسار الدائن او الزيادة في اعساره .

13

ويمكن للدائن استعمال هذا الحق حتى قبل بدور الحكم بالتعويض النا ئ عن العمرل
غيررر المشررروع مادامررت لرره مصررلحة مشررروعة فرري اسررتعماله  ) 28( .فقيررام الرردائن برفررع
الدعو من أنه ان يُجنبه االعسار او الزيادة فيه ولذل اجاو القانون لهذا الدائن مرن
استعمال هذا الحق اال ان ( القانون ) قد اعطى هذا الحق بالجواو ولين االلزام وبهرذا
يمكن للدائن ان يخفف من وطأة الضرر الواقع عليه عن طريق رفع هذه الدعو ومرا
يترتب عليها من آثار مال قطع التقادم والمطالبة بحقوقه المعرضة للسقوط ،ونر ان
في حالة التابت من ان الدائن قد تقاعن عن استعمال هذا الحق او اهمل بال مباالة فري
اسررتعماله بعررد اعطرراء القررانون لرره هررذه المكنررة ( حتررى وان كرران هررذا الحررق غيررر معررين
مقررداره فيكفرري ان يكررون محقق را ً مؤكررداً ) (،)21يمكررن للقاضرري تبع را ً لررذل الحكررم بمبل ر
التعويض ارا كان مترتب عرن مسرؤولية عقديرة واالخرذ بنظرر االعتبرار تقراعن الردائن
في استعمال حقه.
الفرع الثالث
إنهاء االعارة من قبل المعير.
غالبا ً ما يقترن عقد االعارة باجل يحدد نهايتره ،إال انره ال يوجرد مرا يمنرع مرن ان تكرون
االعارة غير محددة باجل إر يمكن لالطراف في هذه الحالة وضع حد لنهايتهرا فري اي
وقررت بعررد امهررال لمرردة معقولررة ورل ر تأسيس را ً علررى تحررريم االلتررزام المؤبررد .وقررد قسررم
القانون المدني العراقي حاالت انهاء االعارة من قبل المعيرر الرى قسرمين .القسرم الول
يتماررل بحرراالت االجررل الزمنرري وهرري الحرراالت الررواردة فرري الفقرررة االولررى مررن المررادة
( )861أما القسم الااني فهي حاالت موضوعية تُجيز للمعير من طلرب انهراء االعرارة
وتتضح سرلطة المعيرر (الردائن) فري انهراء العقرد وان لرم تكرن علرى سربيل الوجروب فري
الحاالت الواردة في الفقرة الاانية والاالاة من المادة()861
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اوالً  :إساءة االستعمال والتقصير في االحتياط
بينت الفقرة ب من المادة ( )862الى انه بامكران المعيرر مرن طلرب انهراء االعرارة فري
حالتين خوفا ً من تفاقم الضررر عليره وهراتين الحرالتين همرا اسراءة المسرتعير السرتعمال
الشيء المعار و التقصير في المحافظة عليه .
أ -اساءة اسيتعمال الشييء المعيار :قرد يسريء المسرتعير إسرتعمال الشريء المعرار
ممررا يزيررد مررن فررر

التلررف أو الهررالك الواقررع علررى العاريررة ولررذل فقررد اجرراو

المشرررع للمعيررر مررن ان ينهرري العقررد ولررو قبررل االجررل المتفررق عليرره( وفرري رل ر
خروج را ً علررى القرررة الملزمررة علررى العقررد) ارا ررعر برران المسررتعير يسرريء فرري
استعمال العارية مما يعرضها للتلف او الهالك.
وعلى الرغم من ان المشرع قد القى على عاتق المستعير تبعة اسراءة اسرتعماله
فرري المررادة(  )827إال ان ره قررد راعررى امكانيررة تالفرري الضرررر الواقررع علررى المعيررر
واجاو لره انهراء العقرد واسرترجاع العاريرة فري اي وقرت كران بمجررد تأكرده مرن ان
المستعير قد أساء االستعمال.
ب -التقصييير فييي االحتييياط  :قررد يلحررظ المعيررر ان المسررتعير يقصررر فرري االحتيرراط
الواجب مراعاته للمحافظرة علرى الشريء مرن التلرف او الهرالك وال يشرعر تبعرا ً
لرررذل باالرتيررراا علرررى الررررغم مرررن وجرررود نصرررو
()32

التعويض

تَضرررمن لررره مبتغررراه فررري

فيقدم المعير على انهاء العقد وحترى قبرل االجرل المتفرق عليره او

قبل ان يَنفذ المستعير من إستعمال الشيء المعار فيما اعير الجله ورل تداركا ً
لما سيقع على الشيء المعار من اضرار السيما ارا كان االخيرر رو قيمرة ماليرة
عالية او را مكانة مهمة في نفن المعير كمن يعير سيارة فارهرة باهضرة الرامن
لصديق عزيز عليه او من يعير ُحلي عائردة الحرد افرراد عائلتره لشرخف اخرر،
ففي هذه الحاالت قد ال يستطيع التعويض ان يجبرر الضررر بكاملره لرذل اجراو
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المشررع مرا اجراوه فري هرذه المرادة ومرا هرذا اال تطبيقرا ً لفكررة تردخل الردائن فري
تخفيف الضرر طالما كان رل في استطاعته ومقدوره.
ثانياً :في حالة إعسار المستعير
يظهر دور الدائن في تخفيف الضررر بصرورة واضرحة فري الحالرة التري تجيرز لره
إنهاء عقد االعارة عنرد تحقرق إعسرار(المدين) المسرتعير ورلر إسرتناداً للفقررة (ج)
من المادة ( )862من القرانون المردني العراقري والتري ترنف((إرا أعسرر المسرتعير
بعد إنعقاد عقد االعارة،أو كان معسراً قبل رل ولكرن المعيرر لرم يعلرم باعسراره إال
بعد ان انعقدت االعارة)).
والحكمررة مررن هررذا الررنف ان الرردائن بمقرردوره ان يتفرراد الضرررر الواقررع عليرره او
يخفررف مررن وطأترره بإسررتعماله للجررواو التشررريعي الررذي يبرريح لرره إنهرراء العقررد قبررل
إنقضاء أجله أو حتى قبل فراغ المستعير من إستعمال الشيء المعار ،ورل تحسبا ً
()31

مرن قيرام المسرتعير عنررد بلروغ االعسرار أ رده الررى بيرع الشريء المعرار او رهنرره

مما يسبب للمعير ضرراً متفاقما ً يصعب تداركره ،ولرذل فقرد كران مرن حرق الردائن
ان يستعمل حقه باسترجاع الشيء المعار لتالفي تفاقم الضرر الواقع عليه
المطلب الثاني
تخفيف الضرر في اتفاقية االمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
ا ارت اتفاقية االمم المتحدة بشرأن عقرود البيرع الردولي للبضرائع بصرورة برريحة
الى ضرورة تدخل الدائن بتخفيف الضرر الواقع عليه ورلر فري المرادة ( )77مرن
هذه االتفاقية إر جاء بها (( يجب على الطرف الذي يتمس بمخالفرة العقرد ان يتخرذ
التدابير المعقولة والمالئمة للظروف للتخفيرف مرن الخسرارة الناجمرة عرن المخالفرة
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بمررا فيهررا الكسررب الررذي فررات وارا اهمررل القيررام بررذل فللطرررف ال ُمخررل ان يطلررب
بتخفيض التعويض بقدر الخسارة التي كان يمكن تجنبها )).
وبذل يستنت من هذه المادة بان إستحقام التعويض يتوقف على امرين:
 .1ان يتصرف الدائن تصرفا ً ر يداً ُمقترنا ً بحسن النية بغية تخفيرف الضررر
الواقع عليه.
 .2ان يكون الدائن قد اتخذ تدابيراً معقولة ومالئمة للظروف المحيطة به.
ومن امالة هذه التدابير المعقولة هي قيام الدائن بالتعاقرد مرع مرورد آخرر بسربب
عدم قدرة الطرف ال ُمخالف على تسليم القوالرب فري الوقرت المحردد( ، )32وقيرام
الرردائن باسررتخدام مخزونرره االحتيرراطي مررن الفحررم عنررد تررأخر البررائع فرري تسررليم
الدفعة المتفق عليها(. )33هذا من جانب ومن جانب آخر فران الردائن يجرب عليره
ان يخفف من الخسرارة بصرورة فعليرة منتجرة كاعرادة بيرع البضراعة برامن يقرل
عن الامن الذي عرضه المشتري المخرالف ،وارا وجرد ان تصررفه لرم يحرد مرن
الخسارة فان جميع النفقات التي انفقها في سبيل التقليل منها ال تُرد له(.)34
وبغيررة تطبي رق احكررام المررادة المررذكورة فانرره يشررترط ان يطالررب الرردائن المتضرررر
()32

التعويض من المردين ال ُمخرالف بصرورة برريحة

ويمكرن لالطرراف المتعاقردة

تطبيقا ً لمبدأ سلطان االرادة ان يتفقوا سلفا ً على عدم التقيرد بالصريغة الرواردة فري
المادة ( )77او على تعديلها بالشكل الذي يرتأونه.
الفرع االول
وقت التخفيف من الضرر
لم يستدل من مضمون المادة( )77من االتفاقية على وقت محدد يمكن للدائن
المضرور ان يتخذ بها تدابير التخفيف ،إال ان أالحكام القضائية قد اوجدت معياراً
يجب على الدائن التقيد فيه إرا ما اراد ان يطالب بالتعويض وهو ضرورة ان
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تكون التدابير خالل مدة معقولة و مالئمة للظروف ،كقيام البائع باعادة بيع
البضاعة إلى طرف ثالث بعد هرين من رفضها ،فانه يعد تصرفا ً معقوالً في
()36

سيام بناعة االوياء

 .وفي حكم آخر وجدت المحكمة بانه ال يوجد أي

تقصير من المشتري إرا قام بشراء بضاعة بديلة بعد اسبوعين من اعالن البائع
المتضمن بانه لن ينفذ التزاماته.
الفرع الثاني
تخفيض التعويض
يمكن للمدين ان يطالب بان يكون التعويض المستحق للدائن مقدراً على أسال
مراعاة ما كان باستطاعة الدائن ان يتالفاه  .إال ان بعض قرارات هينات
التحكيم

()37

التجاري الدولي قد قررت بان المشتري الذي لم يتخذ ما يلزم

للتخفيف من الخسارة ينبغي ان يستحق  %22من الفرم بين سعر العقد والسعر
الذي حصل عليه المشتري عندما أعاد بيع البضاعة غير المطابقة الى وبائنه،أو
تقسيم الخسارة منابفةً بين المشتري المتضرر والبائع المخالف الذي كان يطالب
بتسديد ثمن جزء من البضاعة التي قام بتسليمها ورل بسبب عدم اتخار المشتري
ما يلزم لتخفيف الخسارة.
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الخاتمة
أهتمت القوانين بضمان حق المضرور في جبر الضرر الذي وقع عليه  ،ويتضح
هذا االمر من خالل كارة النصو

التي تُعال هذا االمر،فضالً عن الدراسات

القانونية المستفيضة بهذ الشأن  .أال أن هذه التشريعات لم تطلق الباب امام
المتضرر في جني آثار إدعائاته بالضرر بل قيدت هذا االمر بقيد موضوعي
يتضمن مد قدرته على توقي الضرر الواقع عليه وهل أتخذ في سبيل تحقيق
هذا االمر الوسائل المعقولة والمالئمة لظرفه أم ال .فارا تبين بانه كان بامكانه
توقي هذه االضرار أو جزء منها فعند رل

يُمكن القول بان المتضرر سوف

يُحسم منه قيمة التعويض عن الشق الذي تقاعن عن دفعه ،أما أرا تبين من واقع
الحال بان المضرور لم تكن له القابلية على دفع االضرار الواقعة عليه ففي هذه
الحالة يستحق تعويضا ً عن كامل الضرر الذي وقع عليه .وقد اع هذا المبدأ في
النظام االنكلوسكسوني ،ونُظم من قبل قانوننا المدني بنصو

خجولة في باب

المسؤولية العقدية،واكار جرأة في باب المسؤولية التقصيرية.وأ ُخذ به موضوعيا ً
في بعض االوضاع القانونية مال الحجر على المدين المفلن و الدعو

غير

المبا رة و انهاء االعارة من جانب ال ُمعير.
وبالنظر لما لهذا المبدأ من عدالة في إقر التعويض فلقد نُظم من قبل إتفاقية االمم
المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع بنف بريح ومبا ر وهو نف المادة()77
من هذه االتفاقية ليضمن للطرف ال ُمخل بااللتزام التعاقدي من أن إخالله لن يُاخذ
أبعد من مداه وسوف يُفسر بجانب كبير من العدالة.
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