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 السقدمة
العقؾد إلى غيخ  القؾؿ بإسشاد عقج مؽ يةلؼ يكؽ مترؾرا لمفقو التقميجي امكان

وتذيخ ىحه االتجاىات القانؾنية  ،السعسؾؿ بو في إحجى الجوؿلجاخمي نغاـ القانؾف ا
وتأكج ىحا الشغخ في حكؼ محكسة العجؿ الجولية بة، الحؿ تمػ الحجيثة التي عيخت في

، بيج أف السجتسع )1(۹۱۹۱سشة  (البخازيمية-الرخبية)الجائسة في قزية القخوض 
في  الدشؾات األخيخة تغييخاشيج إزاء التظؾرات الزخسة التي واجييا في  الجولي قج

صؾرا عجيجة لعقؾد  وقجـ لشا الفكخ القانؾني الحجيث ،السفيؾـ الحي أتى بو ىحا الحكؼ
ا كثيخا مؽ ألحج الجوؿ. مسا دع يغاـ قانؾني ليذ ىؾ القانؾف الؾطشخاضعة لش

 اسشاد العقج إلى أنساط ججيجة مؽ الشغؼ القانؾنية، وتذيخ يةمكانإالسحجثيؽ إلى القؾؿ ب
األخيخة إلى أف قانؾف الجولة  ىحه االتجاىات القانؾنية الحجيثة التي عيخت في الحؿبة

الظخؼ أو بعض القؾانيؽ الؾطشية األخخى التي تحجدىا قؾاعج تشازع القؾانيؽ، تكؾف 
 واجبة التظبيق فقط عمى الشؾع العادي مؽ االتفاقات بيؽ الجولة واألجانب. 

 ؽ تكؾف كحلػ بالشدبة لتاتفاقات السبخمة بيالقؾانيؽ الؾطشية ال بيج اف ىحه
والسيارات السختمفة،  األشخاص )طبيعية أو معشؾية( تسمػ فائزا مؽ رؤوس األمؾاؿ

وحكؾمات دوؿ أخخى في حاجة لتشسية اقترادىا وليذ لجييا رأس الساؿ الكافي، أو 
اتفاقات السيارات الستاحة لتحقيق ىحا الغخض، ونعتت مثل ىحه االتفاقات بأنيا ))

((، تتظمب تشفيح كتا  Economic Development Agreements تشسية اقترادية
بسا في ذلػ واجب الجولة باالعتجاؿ  ،الظخفيؽ بجقة لكافة االلتدامات الشاشئة عؽ العقج

 .)2(أو تشيي االتفاؽ بإرادتيا السشفخدة

الكتاب والفقياء البارزيؽ أمثاؿ الجكتؾر جخاسي  ومؽ الججيخ بالحكخ عجدا مؽ
  الجولة يةؤولمجشة القانؾف الجولي في مؾضؾع مدالسقخر الخاص ل (Amador) وردأما

(State Responsibility)  ؽيواألستاذ مؾريذ بؾرك  (Morice Bourguin)قشاع 

في  القاضي الدابق (Philip CSS) ، وفيميب جيؾبةالقاضي بسحكسة العجؿ الجولي
األسبق ليحه السحكسة، والجكتؾر  الخئيذ (Lord hair) نفذ السحكسة، ولؾوؿ ماكشيخ

 Alfred) ، والفخيج فيخدروسالسحامي اإلنجميدي ذائع الريت  (AE Mann) ماف

(Verdross  كل ىؤالء الفقياء يتبشؾف ىحا  ،الخئيذ الدابق لسعيج القانؾف الجولي
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 فاف العجيج مؽ الكتابات القانؾنية الحجيثة لمكتاب السعشييؽ ،كحلػ .االتجاه الحجيث

  .ىحه االتجاىات تؤيج واحجا أو آخخ مؽ ،بسذكمة قانؾف االستثسار األجشبي الخاص
 أىسية البحث : 

تيجؼ ىحه الجراسة الى تدميط الزؾء عمى عقج القخض الجولي بذكل عاـ دوف 
يتظمب إفخاد البحث في ىحه األنؾاع  الخؾض في أنؾاع عقؾد القخوض السختمفة إذ أف

، لحلػ سيكتفي ىحا البحث بعخض سخيع عمى تظبيق كل مشيا ببحث خاص بو
، و بياف السبادئ القانؾنية التي سيتؼ تظبيقيا وط العامة مؽ قبل الجية السقتخضةالذخ 

 بيؽ أطخاؼ العقج .
 فرضية البحث : 

 :ابة عمى التداؤالت اآلتيةلى اإلجوبعج كل ما تؼ عخضو فإف ىحا البحث يدعى ا
ىل حجد القانؾف الجولي الخاص قؾاعج إسشاد خاصة بعقج القخض أـ ُيكتفى بتظبيق -

 القؾاعج العامة ؟
في حالة نذؾء ختاؼ بيؽ أطخاؼ عقج القخض الجولي ىل يتؼ المجؾء الى القزاء  -

الى التحكيؼ في لتظبيق ما تؼ االتفاؽ عميو مؽ قبل أطخاؼ العقج  أـ  الجولي الُسختار
 حالة غياب الشص ؟

 : مشيجية البحث

اي بحث اختيار االسمؾب الستائؼ  بإعجاديتعيؽ عمى الباحث عشج ؾيامو 
لسؾضؾع بحثة بػية الؾصؾؿ الى الشتيجة وايجاد الحمؾؿ. لحا فاف افزل ما يشاسب 

 .مؾضؾع البحث ىؾ السشيج الؾصفي التحميمي اضافة الى السشيج السقارف 
 البحث:هيكمية 

رئيدية تعخض ظالب سؾؼ نقؾـ بترشيف ىحا البحث إلى ثتاثة م ،وعمى ذلػ
يحكؼ اتفاؾيات القخض الجولي  ختاليا االتجاىات السختمفة في تحجيج القانؾف الحي

 : وذلػ عمى الشحؾ اآلتي

 األوؿ : تظبيق الذخوط العامة لمجية السقخضة ظمبالس

 السظمب الثاني : تظبيق القانؾف الجولي

 لسظمب الثالث: تظبيق السبادئ القانؾنية السذتخكة بيؽ أطخاؼ التعاقجا



 

        

          

 

 

99 

 

 

 

:  

 

 طلب األولامل
 يف تطبيق الشروط العامة للجهة املقرضة

 :لمجية السقرضة االشتراطات التعاقدية التي تذير إلى تطبيق الذروط العامة -أوال 

العامة لمكيخباء  تشص السادة األولى مؽ اتفاؽ القخض السبـخ بيؽ السؤسدة السرخية -ا
يؾافق األطخاؼ في ىحه  عمى أنو 1975 تسؾز/ يؾليؾ 3وبشػ التشسية األفخيقي في 

والتي تظبق عمى اتفاقيتي  كافة في الذخوط العامة االتفاؾية عمى الشرؾص الؾاردة
في  كسا لؾ كانت مجرجة ۹۱91/1/8الستفق عمييا مع البشػ بتاريخ  القخض والزساف

 االتفاؽ. الذخوط العامة السذار إلييا قانؾف  جنرؾص االتفاؽ، وتع
مرخ العخبية  تشص السادة األولى مؽ اتفاؽ القخض السبـخ بيؽ حكؾمة جسيؾرية - ۹

لتسؾيل مذخوعات  ۹۱81حديخاف/ يؾنيؾ ۹۹ وىيئة التشسية الجولية األمخيكية في
 :الدياحة عمى أنو

عمى اتفاقات قخوض  يقبل طخفا ىحا االتفاؽ كافة أحكاـ الذخوط العامة السظبقة-)ا(
بحات الفاعمية واألثخ كسا لؾ كانت  ۹۱91\مارس \۹1التشسية الخاصة بالييئة السؤرخة 

(3)واردة في ىحه االتفاؽ
. 

 يكؾف  ذلػ، ختاؼ لشص سياؽ يقتض لؼ وما االتفاؽ في ىحا يدتخجـ أيشسا-)ب(

 .(4)وفي مقجمة ىحا االتفاؽ قؾة القانؾف  العامة بالذخوط السبيشة الستعجدة لألحكاـ

العامة لمبتخوؿ  وتشص السادة األولى مؽ اتفاؽ القخض السبـخ بيؽ الييئة السرخية-3
بذأف مذخوع غاز خميج الدؾيذ  3/7/۹۱81 والتعسيخ في لإلنذاءوالبشػ الجولي 

االتفاؾية جسيع نرؾص الذخوط العامة السظبقة عمى  تقبل أطخاؼ ىحه" عمى أنو
االتفاؾية  شخوع وفي قانؾف  بسثابة لتكؾف  السقخضة الجية تزعيا اتفاؾية االتفاؽ التي

القخض والزساف بؾاسظة البشػ،  العامة السظبقة عمى اتفاؾية جسيع نرؾص الذخوط
أدرجت في ىحه االتفاؾية.. وتعج الذخوط عمى أنيا تتستع بقؾة ونفاذ كسا لؾ كانت 

 االتفاؽ. العامة قانؾف 
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اتفاؽ القخض  ع ىحه الشرؾص عؽ اتجاه غالب يجعؾ إلى تحخيؽيكذف جستو 
األخيخة إجخاءات تشقض بيا  مؽ قانؾف الجولة السقتخضة، خذية أف تتخح ىحه الجولة

ثؼ تحيل ىحه االتفاقات التعاقجية لمسقخض، ومؽ  التداماتيا وتعيجاتيا وتؤثخ في الحقؾؽ 
التي ضعيا الجية السقخضة لتكؾف بسثابة قانؾف العقج وىحه  إلى الذخوط العامة

 السشفخدة. بإرادتويجؾز ألحج األطخاؼ تعجيميا أو نقزيا  الذخوط ال
 التأصيل القانوني لتطبيق الذروط العامة-ثانيا

ت التشسية نادت بعض السجارس الفكخية الحجيثة بحل مذكمة قانؾف اتفاقا
االقترادية )ومشيا اتفاؾيات القخوض الجولية( عمى أساس استقتاؿ مثل ىحه االتفاؾيات 

 (Facia Stuntلحاتيا فيي تبـخ األطخاؼ عمى أساس مبجا الستعاقج عبخ تعاقجه 

Sanda ) مدتقمة عؽ أي قؾاعج قانؾنية وضعية مؾجؾدة مؽ قبل وتحيي  أولحا ىي تشذ
والتي  ( Autonomic Absoul) ة التي كانت تعخؼ باسؼ فكخة نغخية فخندية قجيس

 عقؾد القخوض الجوليةػب سادت في فخندا ختاؿ العقج الثالث مؽ ىحا القخف، والخاصة
(( International Loan Contracts. 

غيخ واضحة تساما حتى  ،أف كيؽية نذأة االتفاؽ شبو الجولي ،ويتبيؽ مسا تقجـ
حتى خزؾع العقج تساما لمقانؾف الجولي وحجه ال يسكؽ نفدو قخر أنو  (Verdross) أف

أنو ال  ،األكثخ أىسية ،أف يخمق اتفاقا شبو دولي ذلػ أف مغيخ االتفاؽ شبو الجولي
يسكؽ لمجولة السزيفة )السقتخضة( أف تمػيو بظخيقة قانؾنية؛ بيشسا يجيد القانؾف الجولي 

تحؿيقا لغخض عاـ ومع دفع تعؾيض  العاـ ندع ممكية األمؾاؿ والسرالح األجشبية قانؾنا
تعج أقؾى  ،عادؿ وعمى ذلػ فاف التدامات الجولة الستعاقجة الشاشئة عؽ اتفاؽ شبو دولي

 ،مؽ االلتدامات الشاشئة عؽ القانؾف الجولي العاـ والخاصة بحساية أمؾاؿ األجانب
األطخاؼ،  وىكحا يتذابو االتفاؽ شبو الجولي مع االتفاؽ الجولي الحي تتشازؿ بسقتزاه

 .أو واحجه مشيا عؽ مسارسة حقؾقيا في ندع ممكية مرالح أجشبية معيشة
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 :تقدير االتجاه نحو تطبيق الذروط العامة :ثالثا

أي فكخة قانؾف االتفاؽ شبو الجولي  ،يبجو أف االتجاه نحؾ تظبيق الذخوط العامة
-Self)  نفدو الحي يحكؼ أو االتفاؽ (An Autonomous) أو القانؾف القائؼ بحاتو

governing agreement)، يحاوؿ أف يديل تساما عؽ  ،أو القانؾف الحاتي لتاتفاؽ
مذكمة القانؾف الحي يحكؼ العقج التعقيجات التي تخمقيا السذاكل الدياسية 

بأف ىحه الفكخة تبجو مؤسدة عمى  ،وبشغخة أكثخ عسقا يسكششا القؾؿ ،(5)واالقترادية
ت غاية في الخظؾرة؛ وىي أف الجولة والستعاقج وعمى مقجما أمؾر غيخ صحيحة

 Autonomous) معيا ليسا كامل الحخية والدمظة في ابخاـ اتفاؽ يحكؼ بحاتو األجشبي

Agreement) حتى وأف تختب عمى ذلػ اعتجاء عمى القانؾف الؾطشي. 
وعمى ذلػ فاف أرادة الظخفيؽ الستبادلة عمى انذاء اتفاؽ ممـد قانؾنا يسكؽ أف 

بيج انيا وفي حج ذاتيا ال يسكشيا أف  ،شخطا سابقا عمى انذاء مثل ىحا االتفاؽتعج 
وال يسكؽ  قانؾني يعتخؼ بيحا االتفاؽ ويحجد اثاره قانؾنيا شغاـالستقتاؿ عؽ االتقؾـ ب

لفكخة القانؾف الحاتي  كأساساف يحتج في ىحا السجاؿ بسداواة بيؽ األطخاؼ الستعاقجة 
خاصا أو اتفاقا بيؽ دولة  عقجا قانؾني سؾاء كاف معاىجة او لتاتفاؽ ذلػ اف أي اتفاؽ

 ،يبـخ بيؽ اطخاؼ تكؾف ليؼ الحخية الكاممة في ابخاـ اتفاؽ او عجـ ابخامو ةأجشبي
ومع ذلػ فاف مجى وشخوط  ،ويمتدمؾف عمى قجـ السداواة بالقانؾف الحي يحكؼ العقج

يحكؼ  ستداوي بالقانؾف الحيوالتداميؼ ال ،ومزسؾف حخية األطخاؼ في أبخاـ االتفاؽ
فإذا كاف  ،وإنسا يحجدىا القانؾف الحي يحكؼ االتفاؽ ،نفدياحجدىا األطخاؼ تالعقج ال 

مثل كؾف أحج األطخاؽ  ،ىحا القانؾف يسيد بيؽ األطخاؼ الستعاقجة الدبب أو آلخخ
ويسشح ىحا القانؾف بشاء عمى ىحا  ،سمظة عامة بيشسا الظخؼ اآلخخ شخرا خاصا

فتا يدتتبع  ،أحج الظخفيؽ حقؾقا قانؾنية معيشة بيشسا يشكخىا عمى الظخؼ اآلخخ دالتسيي
 ،ومؽ جانب أخخ ي ذلػ القؾؿ بأف القانؾف الحي يحكؼ العقج ال يمـد الظخفيؽ بالتداو 

وممتدميؽ عمى قجـ السداواة  ،فاف كؾف الظخفيؽ متداوييؽ في حخية ابخاـ االتفاؽ
قائؼ  ييخؾليسا الدمظة القانؾنية في ابخاـ اتفاؽ قانؾن ال ،بالقانؾف الحي يحكؼ االتفاؽ
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يؤدي إلى أف يخؾؿ  ،والقؾؿ بختاؼ ذلػ ،بحاتو ومدتقل عؽ أي قانؾف مؾجؾد مؽ قبل
 ،كل طخؼ سؾاء كاف فخدا أو دولة : القجرة عمى إنذاء مثل ىحا االتفاؽ القائؼ بحاتو

طالسا كانا متداوييؽ في  ،بغض الشغخ عؽ جشديتو أو محل ابخاـ العقج أو محل تشفيحه
 . حخية ابخاـ االتفاؽ

 التسييز بين العقود االدارية واتفاقات التشسية -رابعا 

 :التشسية كأساس لتطبيق الذروط العامة

البحث تبجو سيؾلة تؾجيو الشقج لسشظق نغخية القانؾف الحاتي لتاتفاؽ، مؽ ختاؿ 
التسييد بيؽ العقؾد االدارية التي يحكسيا قانؾف الجولة  Verdross فيخدريذ الحي أجخاه 

الظخؼ، واالتفاقات الجولية التي يحكسيا قانؾف االتفاؽ ذاتو فقج الحظ فيخدريذ بيشسا 
تبـخ العقؾد االدارية بيؽ مؾاطؽ اجشبي وسمظة إدارية داخمية فاف االتفاقات شبو الجولية 

أو بؾاسظة أعمى  ،خاميا او الترجيق عمييا بؾاسظة الحكؾمة وبسا ليا مؽ سيادةيتؼ اب
وعمى ذلػ «.  (6)سمظة في الجولة والتي تختص أيزا بأبخاـ السعاىجات الجولية ..

الجياز الحي أبـخ العقج يسمػ »يغجو ضخوريا وفي كل حالة الكذف عسا إذا كاف 
ما إذا كاف العقج مؾضؾع القانؾف الجاخمي  سمظة الداـ الجولة في شكل اتفاؽ دولي، أو

لمجولة السزيفة وفي الحالة األولى يكؾف لسثل ىحا االتفاؽ طبيعة االتفاؽ شبو الجولي 
وفي الحالة الثانية، يغل االتفاؽ خاضعا دائسا الدمظة التذخيعية الجولة السزيقة، 

 ،« (7)حج ..وذلػ عشج عجـ وجؾد قاعجة أعمى تحغخ أي الغاء العقج مؽ جانب وا
: ولعل ىحا الخأي مؾضع نقج مؽ زاويتي

(8)
 

بؾاسظة  ،إذا تؼ التؾؾيع أو الترجيق عمى اتفاؽ معيؽ، مؽ جانب الجولة الظخؼ -1
فتا يدتتبع ذلػ بالزخورة  ،الجية التي تسمػ سمظة الداـ الجولة بسقتزی اتفاؽ دولي

ذلػ أنو مؽ الدمؾؾ  ،القؾؿ بأف ىحه الجية ترخفت في نظاؽ ىحه الدمظة األخيخة
الذائع في كافة الجوؿ أف تخؾؿ بعض الجيات سمظات ومدئؾليات مختمفة لتحقيق 

وفي مثل ىحه الحاالت فاف السزسؾف والظبيعة القانؾنية لكل ترخؼ  ،أغخاض معيشة
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يعتسج برفة أساسية عمى الرفة الخاصة التي استخجمتيا الدمظة التي صجر عشيا 
 الترخؼ .

قانؾف اتفاقات  في أف الخأي الدابق يحاوؿ حل مذكمة ،الجؾىخي  يخمص الشقج - ۹
 ،مدتشجا عمى األسذ التي بسقتزاىا أبخمت أجيدة الجولة االتفاؽ ،التشسية االقترادية

ونؾع السذكتات الستعمقة بإبخامو  ،وليذ بالشغخ إلى وعيفة ومؾضؾع االتفاؽ ذاتو
اتفاؽ قخض دولي أحجىسا صجؽ عميو فإذا كشا برجد  ،وتفديخه وتشفيحه . ونتيجة لحلػ

واآلخخ أبخمو جياز ال يسمػ مثل ىحه  ،جياز الجولة الحي يسمػ سمظة الداـ الجولة دوليا
واآلخخ يحكسو  ،: األوؿ يحكسو قانؾف العقجفةفدؾؼ تحكسيا قؾانيؽ مختم ،الدمظة

بغض الشغخ عؽ تساثل کتا االتفاقيؽ في مؾضؾعيسا  ،قانؾف الجولة السقتخضة
وما يتختب عمى ىحا التساثل في األوجو  ،يفتيسا وفي الجشدية األجشبية لمسقخضووع

فاف مؤدي  ،وعمى ذلػ األساسية مؽ تساثل في السذكتات والسشازعات التي يثيخانيا
مختمفة ليحه السذكتات والسشازعات  اقتخح حمؾالا  ،نغخية القانؾف الحاتي لتاتفاؽ

الستساثمة، تتؾقف عمى ما إذا كاف الظخؼ الحي أبـخ االتفاؽ ال يسمػ سمظة الداـ دولتو 
دوليا مع الذخكات األجشبية. وىشاؾ مؽ األسباب ما يجعؾ إلى االعتقاد بأف اتفاقات 

 ـخ أيزا بؾاسظة ىحهبسؾؼ ي ،أي الدؾاد األعغؼ مشيا ،القخوض السدتقبمة
ويتاحظ أف ىحه  ،وليذ بؾاسظة الجولة ذاتيا أو أعمى سمظة فييا ،السؤسدات

؛ ذلػ أنو ليذ ضخوريا ليا أف تسمػ مة ال تسمػ سمظة ابخاـ السعاىجاتالسؤسدات العا
 مثل ىحه الدمظة کي تكؾف قادرة عمى إبخاـ اتفاقات مع األشخاص الخاصة الؾطشية أو

أف ىحه  ،لسزسؾف نغخية القانؾف الحاتي لتاتفاؽ وفقا ،كسا أنو يسكؽ القؾؿ .بيةشاالج
الشغخية ال تشظبق عمى اتفاقات القخض التي تبخميا السؤسدات العامة الؾطشية، أو أي 
ىيئة أخخى ال تسمػ سمظة ابخاـ السعاىجات فإذا أخحنا في اعتبارنا دور ىحه السؤسدات 

تبخميا مع الذخكات الخاصة  وتعاعؼ عجد االتفاقات التي ،الستدايج في التجارة الجولية
ءت متأخخة تاركة تبجو وكأنيا جا ،األجشبية . فاف نغخية القانؾف الحاتي لتاتفاؽ

ومؽ  -. وتغل السذكمة التي تبحث ىحه الشغخية عؽ حميا باؾية مدتقبميا وراءىا
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احجى اإلشكاالت القانؾنية الخئيدة السحيظة - السحتسل أف تدتسخ كحلػ فتخة طؾيمة 
 ،سار األجشبي الخاص الستعمق بتشسية اقتراديات الجوؿ اآلخحة في الشسؾباالستث

مع  ،وتتمخص ىحه السذكمة في كيؽية ضساف عجـ إعاقة التشسية االقترادية ليحه الجوؿ
نغخية  ولقج حاوؿ مؤيج .ضساف الحساية القانؾنية الفعالة لحقؾؽ السدتثسخ األجشبي

اتفاقات القخوض األجشبية اتفاقات ليا كياف أف يجعمؾا مؽ  ،القانؾف الحاتي لتاتفاؽ
القؾاعج القانؾنية الجولية لمجولة الظخؼ واالستعانة بسبادئ وقؾاعج  واستبعاد ،ذاتی خاص

وتتعاعؼ ىحه  ،ختارىا األطخاؼ ويعكذ ذلػ كمو التعقيجات الذجيجة لمسذكمةتأخخى 
لة في مؾاجية التعقيجات ليذ بدبب صعؾبة الخقابة القانؾنية عمى ترخفات الجو 

كيانات خاصة اجشبية ولكؽ بدبب اتراؿ ىحه السذكتات بالسذكتات األخخى الستسيدة 
 والخاصة باتفاقات التشسية االقترادية والتي ال يسكؽ عدؿ أي مشيا عؽ األخخى.

؛ داخل اطار االتفاؽ وحجه فتا يسكؽ حل ىحه السذاكل حتا عادال ،لحلػ
فأف  ،نفديا ألسبابلال يسكؽ تقجيؼ حل فعاؿ داخل أطار الشغاـ و  ذاتيا ألسبابلو 

مذكمة كيؽية حساية حقؾؽ السقخضيؽ األجانب، ال يسكؽ حميا داخل اطار االتفاؽ 
بؾجؾد ىحه السذكتات  .وبسعدؿ عؽ السذكتات األخخى التي ثارت مترمة بيا ،وحجه

كسا  ،فديا لحل ىحه السذكتاتفاف نغخية القانؾف الحاتي لتاتفاؽ ال تؤىل ن ،وعمى ذلػ
لحلػ فاف الحساية التي تدعى إلى  بحقؾؽ السقتخضيؽ يبجو أنيا ال تعتخؼ كحلػ

 . ضسانيا لحقؾؽ السقخضيؽ الخاصيؽ األجانب حساية نغخية أكثخ مشيا واقعية
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 املطلب الثاني
 يف تطبيق القانىن الدويل والقانىن الدويل اخلاص

 والقانون الدولي الخاص االشتراطات التعاقدية التي ترشح تطبيق القانون الدولي: أوال

أغفل قميل مؽ اتفاقات القخض التي أبخمتيا مرخ مع حكؾمة رومانيا االشتخاكية 
، وحكؾمة كشجا سشة ۹۱9۱، ۹۱9۱،۹۱98رؾ سشة ا، وحكؾمة الجانس۹۱9۱سشة 

القانؾف الؾاجب التظبيق. ومع ذلػ، عقج بعض ىحه  ، في تحجيث۹۱9۱ ،۹۱98
ا مؽ الياالتفاقات االختراص القزائي لسحكسة العجؿ الجولية، وجاء البعض اآلخخ خ

مػ يذيخ األمخ الحي يجعؾنا لمتداؤؿ عسا إذا كاف ىحا السد ،تحجيج السحكسة السخترة
ا القخض بأنو ))قخض الحي نعت فيي ،ليحكؼ ىحه االتفاقات يإلى تظبيق القانؾف الجول

في ىحه السدألة السظخوحة  الباحث مؽ وجية نغخ -ال ريب  .تشسية اقترادية((
أف القؾاعج التقميجية في القانؾف الجولي الخاص تخشح ىحا القانؾف ليحكؼ  –بالحات 

ولعل أغفاؿ الشص عمى تحجيج القانؾف الؾاجب التظبيق لؼ يبخره، ذلػ  ،اتفاؽ القخض
ؼ عؽ تحجيج االختراص التذخيعي يكذف عؽ رغبتيؼ في عجـ أف سكؾت األطخا

والتي تعقج االجتساع لشذخ بياف القانؾف  ،الجولية السدتقخة في ىحا الذأف تعجيل القؾاعج
االحالة إلى اختراص  يولعل ف ،(9)ستع األطخاؼ بالذخرية الجوليةتالدياسي، اذ ت

 . (10)ما يدكي ىحا التفديخ ،مؽ مشازعات محكسة العجؿ الجولية لحدؼ ما قج يثؾر
 :نظرية ))مان(( في االختراص التذريعي التفاقيات القروض -ثانيا 

ذىب جانب مؽ الفقياء في سبيل اقراء اتفاقات التشسية االقترادية عؽ 
سمظاف الشغؼ القانؾنية الجاخمية برفة عامة، وقانؾف الجولة الظخؼ عمى وجو 

القانؾف الجولي العاـ  ألحكاـالخرؾص، إلى القؾؿ بإمكاف اخزاع ىحه االتفاقات 
ال يتستع احجاىا بالذخرية  مباشخة، حتى وإف تعمقت باتفاقات قخض تبـخ بيؽ أطخاؼ

القانؾف الجولي مرجر القؾاعج التي تحكؼ تمػ العقؾد دوف حاجة  ج  وبحلػ يع. الجولية
وتختبط  إلى محاولة استختاص مبادئ عامة تتبعيا مختمف الجوؿ في نغسيا الؾطشية

الحي  ،F.A.Mann  ىحه الفكخة باسؼ الفؿيو األلساني السؾلج االنجميدي الجشدية ماف
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وتسثل كتاباتو في ىحا السؾضؾع العسؾد الفقخي ليحه  ،افع عشيا في أكثخ مؽ مشاسبةد
أف ))ما يجعؾ إلى التفكيخ ىؾ اإلشارة إلى القانؾف الجولي  Mann ويؾضح .السجرسة

وشخص طبيعي أو  ،مؽ ناحية ،ويفتخض ماف أف العقؾد بيؽ شخص دولي (((11)العاـ
تحكؼ كقاعجة  ،ومؽ ناحية أخخى  ،وطشيشخص قانؾني يتأسذ في عل نغاـ قانؾني 

 دعا ماف إلى ))تجويل ،ومع ذلػ ،بالشغاـ القانؾني الجاخمي الحي يختاره األطخاؼ

internationalization)) دؾيغيكسؽ الت"مقخرا أنو  ،اتفاقات التشسية االقترادية 
 ،"لجوليةالحؿيقي إلمكانية تجويل اتفاقات التشسية االقترادية في متظمبات السعامتات ا

فيشاؾ بعض الحاالت التي ال تجج حتا عسميا ليا في غيخ اختيار القانؾف الجولي 
بيشسا األشخاص  ،خاصة عشجما تكؾف الجولة غيخ مؤىمة لمخزؾع لقانؾف أجشبي ،العاـ

أو يكؾنؾا راغبيؽ في  ،الخاصة أما أف يكؾنؾا رافزيؽ الخزؾع لقانؾف الجوؿ الستعاقجة
وتثؾر السذكمة  ،بيج أنيؼ يجفعؾف بعجـ وجؾد قؾاعج صالحة في مثل ىحا القانؾف  ،ذلػ

؛ معيشة في الذخؽ األوسط وأفخيؿيا بالشدبة لجوؿ متخمفة ،عمى سبيل السثاؿ ،األخيخة
تعج الؾسيمة الكاؼية  ،وفي مثل ىحه الحاالت فأف االشارة إلى القانؾف الجولي العاـ

والتي تؾائؼ بيؽ مرالح األطخاؼ، ومتظمبات  ،يؿيةلسؾاجية مثل ىحه الغخوؼ الحؿ
 نغاـ اقترادي متقجـ.

 ثالثا نظرية مان والقانون الدولي الخاص
فاف االختيار العقجي لمقانؾف  ،أما بالشدبة لؾجية نغخ القانؾف الجولي الخاص

الجولي الخاص يثيخ التداؤؿ عؽ ماـية قؾاعج القانؾف الجولي الخاص الؾاجبة التظبيق 
ى تحجيج شخعية وتشفيح اختيار االطخاؼ ويتاحظ انو في حالة ما اذا نص العقج عم

ة الى محاكؼ التحكيؼ فاف مذكمة ماـية يعمى احالة ما قج يثؾر مؽ مشازعات مدتقبم
قؾاعج التشازع الؾاجبة التظبيق تعج في حج ذاتيا مذكمة عسمية خاصة عشج عجـ التحجيج 

 جو اف مؤيجي فكخة التجويلالسدبق لسكاف انعقاد السحكسة ويب
(internationalization)  يتسدكؾف بانو اياا كانت قؾاعج التشازع السظبقة فاف

وفقاا "االختيار العقجي لمقانؾف الجولي يتعيؽ التسدػ بو ومدانجتو ويقخر الفؿيو ماف انو 
انؾف استقخ السبجأ الحي يقزي بأف لألطخاؼ حخية اختيار الق ،لغالبية الشغؼ القانؾنية
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مؽ  (1\19)والسادة  (12)(1\25)اكجه القانؾف العخاقي في السادة  وىحا ما "السشاسب
وقج تشاوؿ كتاب قانؾنيؾف كثيخوف بالسشاقذة مؾضؾع ما اذا  .القانؾف السجني السرخي 

التي  اآلراءمؽ  أيابيج انيؼ لؼ يدتبعجوا  ،كاف يحج مؽ حخية اختيار االطخاؼ قيؾد
تخمي الى اطتاؽ حخية االطخاؼ في اختيار القانؾف الجولي العاـ عشجما يكؾف العقج 

وعشجما تقزي طبيعة االشياء باف تكؾف ىشاؾ عتاقة وثيقة  ،مبخماا مع شخص دولي
ذلػ أنو  ،بيج أنو يرعب السؾافقة عمى ىحا الخأي ،(13)بالقانؾف الجولي السؾجؾد مؽ قبل

السعاييخ العجيجة السعخوفة في الشغاـ القانؾنية الؾطشية إذا لؼ يكؽ ىشاؾ أي مؽ 
والستعمقة بسجى حخية األطخاؼ في اختيار القانؾف الحي يحكؼ العقج فانو  ،السختمفة

ذلػ أف قؾاعج التشازع الجاخمية تيجؼ  وىؾ أمخ مترؾر ،يدتبعج اختيار القانؾف الجولي
ؽ عقؾد مبخمة بيؽ اشخاص نازع القؾانيؽ الشاشئة ع برفة عامة إلى حل مذكمة

خاصة ويشجر اف تذتخط ىحه العقؾد تظبيق القانؾف الجولي العاـ باعتباره القانؾف 
الؾاجب التظبيق فزتاا عؽ اف قؾاعج التشازع الجاخمي الستعمقة بقابمية القانؾف الحي 

انو اياا كاف ىحا القانؾف  -برفة عامة  -تفتخض  ،يختاره اطخاؼ التعاقج لمتظبيق
 . وليذ القانؾف الجولي ،فانو اف يخخج عؽ كؾنو احج القؾانيؽ الؾطشية ،جب التظبيقالؾا

تشص السادة الثانية  ،بالشدبة لقؾاعج التشازع االتفاؾية -وعمى سبيل السثاؿ فانو 
الخاصة بالقانؾف الؾاجب التظبيق عمى السبيعات  1955مؽ اتفاؾية الىاي سشة 

 The Hague Convention of 1955 on the law Applicable) الجولية لمدمع

to 
14

International Sales of Goods) عمى انو ).. يحكؼ  ،عمى سبيل السثاؿ
فاف  ،البيع القانؾف الجاخمي لمجولة التي يحجدىا االطخاؼ الستعاقجة ..( فزتاا عؽ ذلػ

 ،عقجالقيؾد القانؾنية عمى حخية االطخاؼ التعاقجية في تحجيج القانؾف الحي يحكؼ ال
تحجدىا قؾاعج تشازع القؾانيؽ التي يتزسشيا قانؾف العقج  ليدت مقرؾرة عمى تمػ التي

مباشخة أو بظخيقة غيخ  ،فقج تكؾف ىشاؾ قيؾد أخخى تحجدىا ،أو السعامتات التجارية
مباشخة تتسثل في، الشرؾص الجستؾرية أي بعض الشرؾص األساسية األخخى ختافا 

 . لتمػ القؾاعج الستعمقة بالعقج الخاص
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بيج أف مثل ىحة الشرؾص الؾطشية ال يسكشيا أف تدتبعج تظبيق القانؾف الجولي 
بيشسا تدتبعج االختيار  ،ابالشدبة لألمؾر التي تدتؾجب ىحا القانؾف تظبيق قؾاعجه عميي

 .وإف لؼ تشص صخاحة عمى ذلػ ،يالعقجي لمقانؾف الجول
 : يصمة اتفاق الدولة بالقانون الدول –رابعا 

وىل  ،ويبقى التداؤؿ عؽ مجى اتراؿ اتفاؽ الجولة مع أجشبي بالقانؾف الجولي
قة يدتؾجب بالزخورة أف تكؾف ىشاؾ صمة وثي ،حؿيقة أف أحج أطخاؼ التعاقج دولة

 بالقانؾف الجولي العاـ السؾجؾد مؽ قبل .. ؟
إذا عيخت الجولة في التعاقج مع  ،يسكؽ القؾؿ بؾجؾد مثل ىحه الرمة الؾثيقة

يا بؾصفوليذ  ،يا شخرا مؽ أشخاص القانؾف الجوليبؾصفكياف خاص أجشبي 
فاف الرمة بيؽ القانؾف الحي يختاره  ،. ومؽ ناحية أخخى سمظة وطشية أو مقتخضة

مؽ األمؾر الشدبية التي يشبغي فحريا في  ،واالتفاؽ ذاتو ،حكؼ االتفاؽي ياؼ کاألطخ 
في ىحا الرجد  Reese ضؾء القانؾف األقؾى حججا ليحكؼ االتفاؽ وقج الحظ األستاذ

ؼيجب أيزا مخاعاة  ،ليدت نية األطخاؼ في السعيار الؾحيج في قانؾف العقج».. أنو 
 ،بظخؽ متعجدة ،ذلػ أف كل دولة تحج مؽ حخية أطخاؼ العقج ،مرالح الجولة

أنو يجب أف يكؾف ىشاؾ مجى ال يدتظيع  ،ومؽ األمؾر السدتقخة ،وبجرجات مختمفة
األطخاؼ عشج اختيارىؼ لمقانؾف تجاوزه لمتيخب مؽ القيؾد التي تفخضيا الجولة عمى 

قج الحي سؾؼ يحكسو ذلػ أف الجولة ليا مرمحة كبيخة في الع ،سمظتيؼ التعاقجية
بأنو لسا كاف  ،وعمى ذلػ يسكؽ القؾؿ (15)قانؾنيا عشج غياب  اختيار األطخاؼ لمقانؾف 

قانؾف الجولة الظخؼ ليذ فقط قانؾف الجولة األكثخ اىتساما باالتفاؽ الحي يغظي 
و contracts) ) وإنسا ىي أيزا قانؾف محل التعاقج ،استغتاؿ بعض مؾاردىا الحيؾية

 Lex )ل الفرل في الشداعحفزتا عؽ قانؾف م ،ex rei eitae) )اؿقانؾف مؾقع 

loci solutionis)  خاصة في  ،فأنو لكي يكؾف اختيار األطخاؼ القانؾف الجولي فعاال
حالة اختيارىؼ الزسشي أو السفتخض فيشبغي أف يعتخؼ بيحا االختيار قانؾف الجولة 

(16)سيةوأف يكؾف ذلػ طبقا لستظمبات قؾاعجه األسا ،الظخؼ
 . 
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 املطلب الثالث
 تطبيق املبادئ القانىنية املشرتكة بني دول أطراف التعاقد

ومزاؼ إلييا  تدايج المجؾء إلى السبادىء القانؾنية السذتخكة بيؽ دوؿ أطخاؼ
و ؾصفالسجيشة ومبادئ العجالة، ب السبادىء العامة القانؾف السعتخؼ بيا في الجوؿ

 .القانؾف الحي يحكؼ اتفاؽ القخض

 :بيق السبادئ القانونية السذتركةاالشتراطات التعاقدية التي تذير إلى تط: أوال 

الدؾيذ، والرشجوؽ  تشص السادة الدادسة مؽ اتفاؽ القخض السبـخ بيؽ ىيئة قشاة -1
والخاص باعادة فتح قشاة الدؾيذ  6/7/1974الكؾيتي لمتشسية االقترادية العخبية في

 يىيئة التحكيؼ السبادىء العامة السذتخكة في القؾانيؽ الدارية ف عمى أنو )تظبق
وفي حالة عجـ وجؾد ىحه السبادىء السذتخكة تظبق  ،أراضي السقتخض ودولة الكؾيت

 .(17)ىيئة التحكيؼ السبادىء العامة لمقانؾف ومبادىء العجالة

( مؽ اتفاؽ القخض السبـخ بيؽ شخكة الشص األسسجة والرشاعات 46تشص السادة )-2
والخاص  ۱/1/۹۱91االقترادي العخبي، في  الكيساوية وصشجوؽ أبؽ عبي لتانساء

بتسؾيل مذخوع سساد طمخا عمى انو )..تظبق ىيئة السبادئ العامة الدارية في دولة 
 .السقتخض وامارة ابؾ عبي والسبادئ العامة لمقانؾف ومبادئ العجالة(

مؽ اتفاؽ القخض السبـخ بيؽ ىيئة الدكة الحجيجية والرشجوؽ  (49)وتشص السادة  -3
والخاص بتظؾيخ الدكػ الحجيجية عمى انو )..  29/4/1976ؾدي لمتشسية في الدع

سؾؼ تقـؾ ىيئة التحكيؼ بتظبيق السبادئ العامة السعخوفة في القؾانيؽ الحالية 
 .لمسقتخض وفي المؾائح الدارية بالسسمكة العخبية الدعؾدية ولسبادئ العجالة(

يؽ ىيئة قشاة الدؾيذ وصشجوؽ وتشص السادة الدادسة مؽ اتفاؽ القخض السبـخ ب-4
تظؾيخ قشاة والخاص بتسؾيل  1978//6/7أبؾ عبي لتانساء االقترادي العخبي في 

تظبق ىيئة التحكيؼ السبادىء العامة السذتخكة بيؽ قؾانيؽ الجوؿ العخبية  الدؾيذ
 .واألعخاؼ الدائجة في السعامتات الجولية ومبادىء العجالة



 

                 
  

 

 

110 

 

 

 

 

 

:  

 

فاؽ القخض بيؽ حكؾمة جسيؾرية مرخ وصشجوؽ الشقج وتشص السادة الخابعة مؽ ات -5
العخبي العامة السذتخكة بيؽ قؾانيؽ الجوؿ العخبية واألعخاؼ الدائجة في السعامتات 

 الجولية ومبادئ العجالة.
 تأصيل االتجاه نحو تطبيق السبادئ القانونية مذتركة -ثانيا 

ل بيؽ جؾانبو أكج سافيشي مشح أكثخ مؽ قخف، امكاف تجدئة العقج والفر 
عادة عشج عجـ وجؾد  ج كل مشيا إلى قانؾف معيؽ ىؾشوأست ،وااللتدامات الشاشئة عشو

، وتأثخ ex loci executions) ) قانؾف محل التشفي -إرادة صخيحة أو ضسشية 
، وبالغ (18)القانؾف الجولي الخاص في البتاد ذات الربغة الجخمانية بخأي سائيشی

إلى حج الفرل بيؽ انعقاد العقج وأثاره ؛ واخزاع كل مؽ القزاء الدؾيدخي في ذلػ 
بيج أف ىحه التجدئة لؼ تدتسخ حيث عجلت عشيا  ،االمخيؽ لشغاـ قانؾني مختمف

ويتجو الخأي الغالب فقيا وقزاء في . 19السحكسة االتحادية العميا في حكؼ حجيث ليا
العقج في  زاعخبإإلى  وجؾب السحافغة عمى وحجة الخابظة العقجية  ،ممف الجولي

 .واحج يمجسؾعة لشغاـ قانؾن
اتجاىات حجيثة تيجؼ إلى اسشاد العقج في  روإف كاف ىحا لؼ يحل دوف عيؾ 

مجسؾعة إلى أكثخ مؽ نغاـ قانؾني، وقج بجأ ىحا االتجاه برفة خاصة في نظاقي 
زي بخزؾعيا إلى أكثخ مؽ قانؾف قمقؾد الذخكة، حيث تتزسؽ مؽ الشرؾص ما ي

سحاوالت حجيثا لتاتفاؽ عمى أسذ معيشة إلنذاء شخكات أوروبية في وقج تعجدت ال
إطار اتفاؾية مشغسة الؾحجة االقترادية بيؽ دوؿ غخب أوروبا. ولؼ يقترخ األمخ عمى 
ىحا الحج، وانسا جخى العسل في صجد كثيخ مؽ العقؾد التي أبخمتيا مشغسة الفحؼ 

العقؾد لمسبادئ العامة  عمى اشتخاط اخزاع (C.E.C. A .) والرمب األوروبية
السذتخكة بيؽ الجوؿ األعزاء. وإذا كانت األمثمة الدابقة تكذف عؽ اتجاىات داخل 

 ) مجسؾعة مؽ الجوؿ التي تتقارب نغسيا القانؾنية وتدعى إلى االنجماج

(integration،  وتظبق أكثخ مؽ قانؾف ليحكؼ شخكات تستج أوجو نذاطيا إلى أكثخ
أو لتشغيؼ عقؾد تشتج آثارىا  ،خكة أجشبية في أي مؽ تمػ الجوؿمؽ دولة اال تعتبخ الذ

فاف ىشاؾ أمثمة أخخى دعت إلييا عمى  ،في مختمف دوؿ الدؾؽ األوروبية السذتخكة
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خذية  ،عكذ ذلػ تساما روح عجـ الثقة في اخزاع العتاقة إلى قانؾف دولة معيشة
نا غيخ متظؾر بجرجة أو لكؾنو قانؾ  ،حجوث تغييخات غيخ متؾقعة في ىحا القانؾف 

(20)كاؼية
وقج يتعحر التؾصل إلى القؾاعج السذتخكة بيؽ الشغؼ القانؾنية الستعجدة التي  .

وعشجئح لؼ يعج ىشاؾ سبيل إلى كل ما قج يثؾر  ،يذيخ العقج إلى ضخورة مخاعاة أحكاميا
وذىب  ،إال المجؾء إلى مرجر أعمى مؽ السرادر القانؾنية الؾطشية ،مؽ مشازعات

كثيخ مؽ السحجثيؽ إلى أنو يكسؽ ذلػ السرجر األعمى في السبادىء العامة لمقانؾف 
السعتخؼ بيا في الجوؿ الستسجيشة ويشادى كثيخ مؽ أعتاـ القانؾف الجولي السعاصخيؽ 

اـ بحيث ال تقف عشج تحجيج نغ ،في العالؼ الغخبي بزخورة التؾسع في فكخة االسشاد
وربسا  ،سجسؾعة مؽ الجوؿ بؾصفو القانؾف الؾاجب التظبيقلجولة معيشة أو ال يداخم

، وبعبارة (21)ء العامة وربط العقج بيا مباشخةىذلػ إلى التحميق في سساء السباد تتجاوز
حجى الجوؿ أو داخمي في إ ياـ قانؾنفاف العقج ال يكؾف خاضعا في رأييؼ لشغ ،أخخى 

 ،قة العقجية إلى نغاـ قانؾني اسسيداخمي، وإنسا يتؼ اسشاد العتا يأكثخ مؽ نغاـ قانؾن
يدتخمص مؽ الجراسة السقارنة لسا ىؾ مدتقخ في ضسيخ مختمف الشغؼ القانؾنية مؽ 

 . مبادىء عامة
 كفاية السبادئ القانونية السذتركة -ثالثا

يثؾر التداؤؿ ىل تحكؼ االتفاؽ الشغؼ القانؾنية الدائجة في الجوؿ اطخاؼ التعاقج 
ة السذتخكة في ىحه الجوؿ ؟ وىل ىحه السبادىء األخيخة تذكل في أـ السبادىء القانؾني

 . ؟نغاما قانؾنياحج ذاتيا 

 ،ف اتفاقات القخوض التي تبشت ىحا الشسط التحجيج القانؾف الحي يحكؼ االتفاؽإ
 The) أشارت إلى أنو تؼ اختيار ىحه السبادىء كشتيجة الختتاؼ جشديات األطخاؼ

diverse nationalities of the parties -) ويؾضح ىحا الفكخ أف الرفة األجشبية 

(foreignness)  ألطخاؼ عقج القخض وليدت الظبيعة العامة لمظخؼ السقتخض، 
التي دفعت األطخاؼ الستعاقجة إلى اختيار السبادىء  يى ،وطبيعة مؾضؾع العقج

السبادىء تحقيق نظباؽ ىحه اكسا يؤكج  ،القانؾنية السذتخكة في الجوؿ التي يشتسؾف إلييا
القانؾنية لمجولة  السبادئذلػ أنيا تعشي أف انظباؽ  ،نؾع مؽ السداواة بيؽ األطخاؼ
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السقتخضة عمى السدتثسخ األجشبي يكؾف فقط في حالة تزسيؽ قانؾف دولة األخيخ مثل 
خاصة إذا  ،السذتخكة السبادئل محتستا نجرة أو قمة ىحه غ. ومع ذلػ ي(22)السبادئىحه 

برفة  -العتبار الحؿيقة التي مؤداىا أف السقتخضيؽ األجانب يتبعؾف أخحنا في ا
بيشسا تكؾف الجولة السقتخضة في حاجة  ،دوال لجييا فائض مؽ رؤوس األمؾاؿ -عامة

وعمى ذلػ فانو مؽ األمؾر األكثخ احتساال أف تكؾف قؾانيشيا  ،لخؤوس األمؾاؿ لمتشسية
والتشسية وإلى جانب نجرة أو قمة  التي تعكذ مرالحيا متبايشة بالشدبة لمقخوض

فاف انظباؽ ىحه  ،السبادىء القانؾنية السذتخكة في الجوؿ اطخاؼ التعاقج أطخاؼ التعاقج
فاف مؤدي تظبيق السبادىء  ،ال يديؼ في تظؾر القانؾف الؾاجب التظبيق كحلػ السبادئ

بايشة عمى القانؾنية السذتخكة بيؽ الجوؿ أطخاؼ التعاقج تظبيق مبادًء قانؾنية مت
كسا أف االشارة إلى تظبيق السبادىء  اتفاقات القخض السختمفة الشافحة في ذات الجولة

وفي حالة غيابيا تظبيق السبادىء العامة  ،القانؾنية السذتخكة لجوؿ أطخاؼ التعاقج
الرعؾبات التي يكتشفيا ىحا الشص واال ما بدغ  ،يفتخض ادراؾ أطخاؼ التعاقج ،لمقانؾف 

صخاحة إلى اختتاؼ وإف كانت أطخاؼ ىحه العقؾد قج أشارت  ،لرياغةالشص بيحه ا
فيبجو أف ىجفيؼ  ،لتحجيج القانؾف الحي يحكؼ اتفاقيؼ عمى ىحا الشحؾ سدؾغجشدياتيؼ ک

السقخض األجشبي مؽ أي إجخاء تعدفي تتخحه الجوؿ السقخضة   األساسي ىؾ حساية
وإف كاف الشص عمى اختيار  ،ية كحلػالسشفخدة يؤثخ في حقؾقو التعاقج بإرادتيامدتؿبتا 

يؾضح اعتخاؼ الجولة  ،السبادىء السذتخكة الجوؿ التي إليو األطخاؼ، لتحكؼ االتفاؽ
السقتخضة بأنو مؽ السرمحة الستبادلة لألطخاؼ عمى السجى الظؾيل أف يؤمؽ السقخض 

فانو يؾضح كحلػ اعتخاؼ الظخؼ  ،ؽضج أي إجخاء تعدفي ييجؼ إلى تعجيل االتفا
في عل الغخوؼ  ،األخيخ بؾجؾب االعتخاؼ لمجولة السقتخضة بسا يكؾف لمجولة

( 23)مؽ حق في مسارسة سمظتيا التذخيعية ،السساثمة
. 

 تأصيل المجوء إلى السبادىء العامة لمقانون ومبادىء العدالة : -رابعا 
 يؾجؾب تأسيذ العقج عمی نغاـ قانؾنتعتخؼ أحجى السجارس الفكخية الحجيث  ب

القانؾف الؾطشي لمجولة الظخؼ، والقانؾف  تجج أف - نفدو وفي الؾقت -بيج أنيا  ،معيؽ
الجولي غيخ مشاسبيؽ لمتظبيق عمى  اتفاقات التشسية االقترادية وتجعؾ لتظبيق طائفة 
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ؾصفو عجالة بلمقانؾف ومبادئ الثالثة مؽ الشغؼ القانؾنية تتكؾف مؽ السبادئ العامة 
نغاما أكثخ مشاسبة لحكؼ اتفاقات التشسية االقترادية وقج أطمق عمى ىحه الظائفة 

وقج الحغت أفكار ىحا القانؾف مشح  .(24)الثالثة مؽ الشغؼ القانؾنية قانؾف عبخ الجوؿ
سشؾات عجة مزت أنو لؼ يدتخع انتباه الفقياء إال أخيخا، وما زاؿ ىحا الشغاـ القانؾني 

سمؾؾ الجوؿ  ىة رئيدة عمى دراسات الفقياء، أكثخ مؽ استشاده عميتأسذ برف
 وكحا بعض أحكاـ محاكؼ التحكيؼ. ،وسمؾؾ األجيدة القزائية ،والسشغسات الجولية

 : الرفة االحتياطية السبادئ العامة القانون  -خامدا 

لؼ تتزسؽ أي مؽ اتفاقات القخوض التي أبخمتيا مرخ نرا يذيخ مباشخة 
يا ؾصفب -إلى السبادىء العامة لمقانؾف السعتخؼ بيا مؽ األمؼ الستحجة  وبرفة أصمية

القانؾف الحي يحكؼ االتفاؽ وعمى ذلػ صجؽ ىشا القؾؿ الخاص باالتجاه الدمبي 
و القانؾف الحي يحكؼ ؾصفقخوض في اختيار القانؾف الجولي بألطخاؼ اتفاؾيات ال

ة لمقانؾف السعتخؼ بيا مؽ األمؼ عمى اتجاىيؼ نحؾ اختيار السبادىء العام ،االتفاؽ
 . كشغاـ مدتقل و قائؼ بحاتو يحكؼ اتفاؾيات القخوض الجولية بظخيقة مباشخ ،الستسجيشة

عجيجة إلى ىحه السبادىء في اتفاؾيات القخوض  إشاراتفقج الحغشا  ،ومع ذلػ
عشج عجـ  ،واجب التظبيق  (Subsidiary Law) باعتبارىا قانؾنا مداعجا ،الجولية

 . د مبادىء قانؾنية مذتخكة بيؽ دوؿ أطخاؼ التعاقج تحكؼ اتفاقيؼوجؾ 

ة لمحكؾمة الجدائخية موقجـ اتفاؽ القخض السبـخ بيؽ شخكة سؾناطخاؾ )مسث
نسؾذجا معقجا لمشص الحي يحجد القانؾف الؾاجب  ۹۱98ومجسؾعة شخكات ايخاب سشة 

ؼ جشديات اطخاؼ نغخا الختتا»... ( مشو عمى انو 14حيث نرت السادة ) ،التظبيق
فانو يفدخ ويشفح وفقا لسبادىء القانؾنية السذتخكة بيؽ الجدائخ ودوؿ  ،ىحا االتفاؽ

وفي حالة عجـ وجؾد مثل ىحه السبادىء السذتخكة  ،االطخاؼ األخخى في ىحا االتفاؽ
تظبق السبادىء العامة لمقانؾف السعتخؼ بيا في الجوؿ الستسجيشة، بسا في ذلػ القؾاعج 

 ..( بقيا السحاكؼ الجوليةالتي تظ
حيث أضحى مؾضؾع  ،ولعل مثل ىحا الشص جاء وليج الغخوؼ التي البدتو

القانؾف الؾاجب التظبيق عمى اتفاقات القخض ىؾ السؾضؾع األساسي أماـ محاكؼ 
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 ،وبعج صياغة ىحا الشص ،محل اىتساـ كثيخ مؽ الفقياء ،التحكيؼ والسحاكؼ الؾطشية
تمػ التي تجعؾ لتظبيق قانؾف الجولة  ،ت الشغخ الستبايشةمحاولة التؾفيق بيؽ وجيا

كسا يخجع ىحا الشص ؼيو  وتمػ التي تشادي بتظبيق القانؾف الجولي ،الظخؼ في العقج
سالفة االشارة في عجيج  19ونبتت نرؾص مساثمة لشص السادة  ،لتبايؽ جشدية أطخافو

( مؽ اتفاؾية 1/42مؽ اتفاقات القخوض الحجيثة كسا تزسشت السبادئ العامة السادة )
تدؾية السشازعات الستعمقة باالستثسارات بيؽ إحجى الجوؿ ورعايا الجوؿ األخخى سشة 

» ى تأسيذ اتفاقيؼ عمى  وقج خمص القزاء كحلػ إلى أف اشارة األطخاؼ إل 1965
أو ...« ... مبجأ التشسية الرادقة وحدؽ الشية ... أو مبجأ حدؽ الشية والسداواة 

مبادىء العجالة أو أي تعبيخ آخخ مساثل يعشي اتجاه نيتيؼ إلى تظبيق السبادىء العامة 
 لمقانؾف .

يق ب التظبوتذيخ ىحه األنساط السختمفة مؽ الشرؾص التي تحجد القانؾف الؾاج
األولى تمػ السبادىء القانؾنية السذتخكة بيؽ دوؿ  ،ء القانؾنيةىإلى طائفتيؽ مؽ السباد

أما الظائفة الثانية ىي السبادئ العامة لمقانؾف السعتخؼ بيا في الجوؿ  ،أطخاؼ التعاقج
الستسجيشة بسا في ذلػ تمػ التي طبقتيا السحاكؼ الجولية في ىحه الظائفة األخيخة 

بؾاحج أو أكثخ مؽ الذخوط التالية : أما عجـ وجؾد نص في القانؾف  مذخوط تظبيقيا
الؾطشي يحكؼ الشداع او عجـ اتفاؽ االطخاؼ بذأف القانؾف الحي يحكؼ الشداع أو في 

وعمى ذلػ تعج  ،حالة غياب السبادئ القانؾنية السذتخكة بيؽ دوؿ أطخاؼ التعاقج
 قانؾنا ثانؾيا أو مداعجا او ،جيشةالسبادئ العامة لمقانؾف الدائجة في الجوؿ الستس

وإف كاف القاسؼ السذتخؾ فييا بالشدبة  ،احتياطيا مذخوط انظباقو بتؾافخ شخوط معيشة
السذتخكة بيؽ دوؿ أطخاؼ  ت القخوض الجولية في غياب السبادىءالغالبية اتفاق

 .التعاقج

 أساليب تطبيق السبادئ العامة لمقانون: -سادسا 
يسكؽ أف  عامة القانؾف السعتخؼ بيا في الجوؿ الستسجيشة إذا كانت السبادىء ال

فاف ذلػ ال يدتؾجب بالزخورة أف تحكؼ  ،تشظبق عمى أي اتفاؽ بيؽ دولة وأجشبي
ويفتخض اعتخاؼ القؾانيؽ الؾطشية بيحه السبادىء وبقابميتيا لمتظبيق  .العقج بخمتو
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جما يحكؼ العقج قانؾف ولعمو مؽ األمؾر األكثخ احتساال أنو عش ،يا جدءا مشياؾصفب
أو  ،، تتسثل في السزسؾف مع معيؽ(25)وطشي التظبيق عمى االتفاؽ في ىحا القانؾف 

العامة  ئفاف القاعجة القابمة نغيختيا في السباد ،قانؾف الجولة الظخؼ ،بتحجيج أكثخ
ومؽ األمؾر ذات الجاللة أنو في العجيج مؽ قزايا التحكيؼ التي تزسشت  .لمقانؾف 

ف إف ،وحيث طبقت السحكسة السخترة السبادىء العاـ القانؾف  ،اتفاقات دولة وأجشبي
السظبقة معتخؼ بيا كحلػ في قانؾف الجولي  ئالسحكسة سعت إلى إثبات أف السباد

 Lena Goid Fields ) زيةنجج في ق ،عمى سبيل السثاؿ .الظخؼ في االتفاؽ

(Ltd.،  سابقة لتظبيق السبادئ  جوالتي تع ۹۱۱1الذييخة ضج الحكؾمة الدؾفيتية سشة
في االتحاد  كافة في األمؾر الجاخمية"العامة لمقانؾف، أف محكسة التحكيؼ تقخر أنو 

وتبعا  ،الدؾفيتي، تظبق قؾانيؽ روسيا الدؾفيتية إال إذا تؼ استبعادىا بسقتزى العقج
يكؾف القانؾف  ،لحلػ، فانو ؼيسا يتعمق بتشفيح الظخفيؽ لمعقج داخل االتحاد الدؾفيتي

ولكؽ  ... أي أنو القانؾف الحي يفدخ العقج وفقا لو ،الخوسي ىؾ القانؾف الرحيح لمعقج
كسا ىي واردة في السادة  ،... ألغخاض أخخى يجب اعتبار السبادئ العامة لمقانؾف 

القانؾف الرحيح  ،لسحكسة العجؿ الجولية الجائسة في الىايمؽ الشغاـ األساسي ( ۱8)
عمى السبجأ عالؼ االثخاء  Lena وقج أسدت السحكسة حكسيا الحي أصجرتو لرالح لمعقج

وفي ىحا السجاؿ فقج الحغت السحكسة أف ىحا  ،Unjust enrichment) ) بتا سبب
 ذلػ روسيا الدؾفيتية بسا في Continental law))قانؾف القارة»السبجأ معتخؼ بو في 

 (Alfred Bucknill) الحظ السحكؼ ، 1953في قزية تحكيؼ قظخ سشة  ،وبالسثل 

مبادئ (وعمى ذلػ قخر تظبيق  أف القانؾف االستامي في قظخ ليذ كاؼيا لتفديخ العقج،
 ."وحدؽ الشية ،والسداواة  ،العجالة

والقؾاعج السشاسبة في أف التساثل بيؽ السبادئ العامة لمقانؾف  Lalive كسا الحظ
ذلػ أنو بعج أف  1963 سشة (Sapphire) قانؾف الظخؼ، تزسشو الحكؼ في قزية
 -االيخاني غيخ قابل لمتظبيق، أسذ حكسو  قخر الحكؼ السشفخد في الشداع، أف القانؾف 

عمى مبجأيؽ مؽ السبادئ العامة لمقانؾف، وىسا مبجأ الستعاقج عبج  –برفة رئيدة 
اخفاؽ أحج طخفي العقج في الؾفاء بالتداماتو اعتجاء عمى "القائل بأف  تعاقجه، والسبجأ
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ي الظخؼ اآلخخ مؽ التداماتو، ويختب لو الحق في التعؾيض الشقجي لسا فالعقج، يع
. وقج أقخ السحكؼ أف كتا مؽ ىحه السبجأيؽ معتخؼ بيسا في "لحقو مؽ أضخار...

جى التساثل بيؽ القؾاعج السشاسبة في م ،القانؾف اإليخاني وتؾضح لشا مثل ىحه القزايا
العامة لمقانؾف فزتا عؽ ذلػ، يسكؽ أف يتزسؽ  ئقانؾف الجولة الظخؼ والسباد

 ،وذلػ بظخيق مباشخ ،كميا أو بعزيا ئالقانؾف الؾطشي الحي يحكؼ العقج ىحه السباد
ل فقج تزسؽ العجيج مؽ اتفاقات القخوض الجولية نرؾصا تحي ،عشجما يحيل العقج إلييا

وفي حالة عجـ وجؾد مثل ىحه  ،إلى مبادىء القانؾف السذتخكة بيؽ الجوؿ األطخاؼ
ويسكؽ تفديخ  ،السبادىء تظبق السبادئ العامة لمقانؾف السعتخؼ بيا في الجوؿ الستسجنة

 ،في االتفاؽ ئدماج ىحه السبادإب يمثل ىحه االشتخاطات العقجية كسا لؾ كانت تقز
طبقا لمقانؾف الؾطشي الحي يحكؼ  ،كجدء مؽ االتفاؽ ،قوعمى ذلػ تغجو قابمة لمتظبي

كسرجر مؽ  ومؽ جانب آخخ، تكؾف السبادىء العامة لمقانؾف قابمة لمتظبيق ،العقج
وذلػ إلى السجى  ،مرادر القانؾف الجولي عمى االتفاؽ السبـخ بيؽ الجولة وأجشبي

ويتاحظ  . عشجما يكؾف ىحا القانؾف االخيخ واجب التظبيق ،السحجد في القانؾف الجولي
أنو في جسيع الحاالت الدابقة، ال تشظبق السبادئ العامة لمقانؾف مدتقمة عؽ القانؾف 
الجاخمي أو القانؾف الجولي، كسا ال تعميق عمى أي مؽ االتفاؾيات السبخمة بيؽ الجولة 

وبالخزؾع لمذخوط السحجدة  ،مشو وأجشبي بظخيقة شاممة ومظمق، ولكشيا تشظبق كجدء
وىي تشظبق مؽ القانؾف  ،أي القانؾف الجولي الحي يحكؼ العقج ،في القانؾف الجاخمي

ذلػ أف دور السبادئ العامة لمقانؾف في  ،أيا كانت درجة تخمف ىحا القانؾف  ،الؾطشي
التي  اثخاء وسج ما يعتخي القانؾف الؾطشي مؽ فخاغ، وحل السذاكل الشاجسة عؽ اتفاقات

 . يحكسيا ىحا القانؾف 
 : شروط تطبيق السبادىء العامة لمقانون  -سابعا 

اف كانت ىشاؾ مسارسة نامية تتزسؽ تظبيق السبادئ العامة لمقانؾف عمى عقؾد 
وعمى أف ىحه  ،فانو اليداؿ ىشاؾ عجد مؽ السذكتات تعتخض ىحا التظبيق ،الجولة

 ،سقتزاىا السبادئ العامة لمقانؾف السذكتات أىسية في تحجيج الذخوط التي يظبق ب
وكحلػ تحجيج السحتؾيات الجؾيقة لمقؾاعج السعشية ولؼ يتزح تساما بعج الذخوط التي 
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ولكؽ يسكؽ  ،يكؾف بسقتزاىا قانؾف عبخ الجوؿ قابتا لمتظبيق عمى عقؾد الجولة السعشية
في العقج نفدو بقابمية ىحا القانؾف االنظباؽ عشجما يؾرد األطخاؼ  ،القؾؿ بظبيعة الحاؿ

نرا يفيج أف القانؾف الحي يحكؼ العقج ىؾ ))السبادئ العامة القانؾف (( وإلى جانب ىحا 
التعبيخ السباشخ والرخيح لتظبيق ىحا وإلى جانب ىحا التعبيخ السباشخ والرخيح 

فاف القرج السساثل لألطخاؼ يسكؽ االستجالؿ عميو عشجما يتفقؾف  ،لتظبيق ىحا القانؾف 
 ذىب الفقيياف ،ما قج يثؾر بيشيؼ مؽ مشازعات إلى محكسة دولية كحلػ عمى احالة

((Carlston)&Verdross  إلى القؾؿ بأف األخح بشغاـ التحكيؼ كؾسيمة لحدؼ
جة واف كانت ىحه القخيشة غيخ مؤك ،السشازعات لو داللة أيزا عمى وجؾد مثل ىحه الشية

 .في جسيع الحاالت إلثبات العكذ
فقج يظبق السبادئ العامة لمقانؾف أحيانا عشجما ال يشص عمى  ،وأخيخا وليذ آخخا

نغاـ قانؾني آخخ يحكؼ العقل أو مؽ أجل تكسمة قؾاعج قانؾنية أخخى قابمة لمتظبيق 
في العامل األكثخ أىسية في  ،ويبجو مؤكجا أف نية األطخاؼ، في كل حالة عمى حجة

أنو وإف  Calvert مو كسا الحظتحجيج ما إذا كاف ىحا القانؾف قابتا لمتظبيق مؽ عج
الدبب الخئيذ لشسؾ تظبيق السبادئ العامة  ج  كاف عجـ كفاية بعض الشغؼ القانؾنية يع

إال أنو ال يؾجج شاب يجعؾ لمحج مؽ قابمية ىحه السبادئ االنظباؽ عمى  ،القانؾف 
كامتا  ال يسمػ نغاما قانؾنيا -الحاالت التي يكؾف فييا أحج األطخاؼ. وافتخاضا الجولة 

وإف كاف األمخ األكثخ احتساال ىؾ االحالة لقانؾف عبخ الجوؿ وفي تحجيج  ،بجرجة كاؼية
القؾؿ  (Fatouros) السحتؾيات الجؾيقة لمسبادئ التامة لمقانؾف الؾاجبة التظبيق ذىب

تجعل مؽ األمؾر  ،بأف العتاقة الؾثيقة بيؽ قانؾف عبخ الجوؿ والقانؾف الجولي العاـ
وأضاؼ أنو أيا  ، اعتساد األوؿ عمى الثاني في تحجيج ىحه السحتؾياتاألكثخ احتساال

فانو يغل صحيحا أف تبشي  ،كاف القؾؿ عؽ مجى التفخقة بيؽ الشغاميؽ القانؾنييؽ
القؾاعج العامة لقانؾف السعتخؼ بيا في الجوؿ "القانؾف الجولي لقؾاعج معيشة مؽ 

وعمى تدايج قبؾليا في  ،ادئ قانؾنية، يعج دليتا مشاسبا عمى صتاحيتيا كسب"الستسجنة
 .(26)الجوؿ الستسجيشة
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التي بيشسا تشص عمى وقج يؾجج أساس ليحا القؾؿ في بعض اتفاؾيات القخض؛ 
التي تظبقيا  تذيخ برفة خاصة ))إلى القؾاعج ،ء العامة لمقانؾف ىتظبيق السباد

 ،انؾف الجاخمييجب أال يغيب عؽ الباؿ أف الق ،ومؽ جانب آخخ (27)السحاكؼ الجولية((
باعتباره السخجع األخيخ ليحه السبادئ الؾاجبة التظبيق بيج أف  بأىسيتوما زاؿ يحتفظ 

ودعا  ،أوجب عجـ األخح بيحا القؾؿ عمى اطتاقو (Mann) السحامي االنجميدي 
وذاؾ فقط لتؾضيح السحتؾيات التي مازالت غامزة وفي شأف  ،لسعاممتو بححر ندبي

غالبية السبادئ وإذا كاف ليذ صحيحا أف كل ما لجى القانؾف الخاص صالحة التظبيق 
، فكحلػ ليدت كل السبادىء العامة القانؾف السعتخؼ بيا في (28)في القانؾف الجولي

 ئباد -نزع في الحدباف القانؾف الجولي قابمة لمتظبيق عمى عقؾد الجولة ؼيجب أف 
الظبيعة الخاصة ليحه العقؾد التي ىي الدبب الخئيذ لتظبيق القؾاعج -ذي بجء 

في تقجيؼ مداىسة في ىحا  ،القانؾنية الخاصة وقج أسيؼ مذخوع بحث ىارفارد األخيخ
 السبادىء التي تعتخؼ بيا الشغؼ القانؾنية الخئيدة في العالؼ"الرجد: حيؽ أشار إلى 

((Principal Legal Systems of the World متظبيق عمى ليا قابمة ؾصفب
العقؾد الحكؾمية. وقج أوضح أحج مجيخي مذخوع بحث ىارفارد مزسؾف ىحا الشص 
عشجما قخر )أف قانؾنا حجيثا لمعقج الحكؾمي في دور الشسؾ وعمى ذلػ فاف القاعجة 

 (.يةأف تتذابو مع القؾاعج في العقؾد الحكؾم الؾاجبة التظبيق يجب

 مذاكل تطبيق السبادئ العامة لمقانون: -ثامشا 
وتحجيج مزسؾف ىحا السرجر القانؾني الحي قج يكؾف واجب التظبيق عمى 

 :بيؽ عجة تداؤالت جؾىخية ،االتفاؽ
ما ىي السبادىء العامة القانؾف السعتخؼ بيا في الجوؿ الستسجيشة الؾاجبة التظبيق؟  )أ(

وما إلى ذلػ أـ  ،والجشائي، والسالي ،القانؾف االداري  ىل تتزسؽ مبادىء القانؾف العاـ
ىل تتزسؽ ىحه السبادئ  ،ء القانؾف الخاص فقط؟ أكثخ مؽ ذلػىأنيا تتزسؽ مباد

أـ بالشدبة  ،مبادىء القانؾف السعتخؼ بيا في الجوؿ الستسجيشة بالشدبة لمعقؾد بؾجو عاـ
لمعقؾد الخاصة باالستثسار، وبرفة خاصة، عقؾد القخوض الجولية السبخمة مع 

 . أشخاص وىيئات أجشبية
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ء في ىء العامة لمقانؾف؟ ىل تظبق عشج تعارض السبادىب( متى تظبق ىحه السباد
الشغؼ القانؾنية لمجوؿ األطخاؼ الستعاقجة بالشدبة لسؾضؾع الشداع؟ كحلػ إف كانت 
السبادىء العامة القانؾف السعتخؼ بيا في الجوؿ الستسجيشة واجبة التظبيق عشج تعارض 
الشغؼ القانؾنية لمجوؿ األطخاؼ الستعاقجة بالشدبة السؾضؾع الشداع، فسا ىؾ الحاؿ عشجما 
يتزسؽ قانؾف أحج األطخاؼ حكسا معيشا بيشسا يغفل قانؾف الظخؼ االخخ معالجة ىحا 

عشجما ما يتزسؽ قانؾف الجولة السقتخضة لقاعجة تحغخ  السؾضؾع ؟ ومثاؿ ذلػ
ل نمجأ الفائجة، بيشسا ال تؾجج في قانؾف دولة السقخض قاعجة تدسح أو تحغخ الفائجة، ى

 .ء العامة لمقانؾف السعتخؼ بيا في الجوؿ الستسجيشة ؟ىفي ىحه الحالة إلى السباد

الجوؿ الستسجيشة ؟ ىل تظبيق  كيف تظبق السبادئ العامة لمقانؾف السعتخؼ بيا في )ج(
وعمى ذلػ تخزع  ،باعتبارىا مبادئ القانؾف الؾطشي السذتخكة في دوؿ أطخاؼ التعاقج
أو تظبق باعتبارىا  ،لمقؾاعج الجستؾرية والتشغيسات القانؾنية الشافحة في الجوؿ األخيخة

 ؟ ء الشغاـ القانؾف الجولي أو غيخ الؾطشي متحخرة مؽ أي قيؾد وتشغيساتىمباد
 الخاتسة

وفي ضؾء ما تقجـ، يسكششا القؾؿ بؾجؾب خزؾع عقج القخض الجولي السبـخ بيؽ 
وقج اعتشقت السحكسة الجولية ىحا الخأي  ،الجولة واألجانب لمقانؾف الؾطشي لجولة ما

وقزت في كثيخ مؽ احكاميا بخزؾع العقؾد التي تبـخ بيؽ الجولة واألجانب لمقانؾف 
كحلػ  ،حكسة الجولية في آرائيؼ السشفرمةالخأي قزاة السكسا عبخ عؽ ىحا  ،الؾطشي

 ،والسحاكؼ الؾطشية ومحاكؼ التحكيؼ ،فاف عجيجا مؽ قخارات لجاف الجعاوى الجولية 
فزتا عؽ اراء فقيية جادة ومعتخؼ بيا تسدكت بؾجؾد تظبيق القانؾف الؾطشي عمى 

ختمفة قاطعة الجاللة تكؾف ىحه اآلراء الس عقؾد الجولة مع مدتثسخيؽ أجانب وقج ال
 بيج انيا وعمى أي نحؾ مدت بذسؾؿ وججية تمػ السعاني. ،ومدتقخة ال تقبل الججؿ 

ونخى اف ىحه اآلراء التي تشادي بؾجؾب تظبيق القانؾف الؾطشي عمى عقج 
 القخض الجوؿ ييي محرمة أربعة أفكار عامة ىي:

بعيجا عؽ نغاـ قانؾني اف أي اتفاؽ بيؽ الجولة والستعاقج معيا ال يسكؽ اف يؾجج  -1
 يؤسذ مذخوعيتو ويحجد مجاه واثاره ويؾضح داللتو القانؾنية.
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ف يكؾف الشغاـ القانؾني اما ا ،ؾني الؾاجب التظبيق عمى أي اتفاؽاف الشغاـ القان -2
يؽ الظائفتيؽ مؽ الشغؼ واما اف يكؾف الشغاـ القانؾني الجولي وبيؽ ىات لجولة ما،
وعمى ذلػ فاف السبادئ ،ؾني ثالث مدتقل عشيسا ال يؾجج نغاـ قان القانؾنية،

السذتخكة او العامة لمقانؾف والعخؼ السالي والتجاري يسكؽ تزسيشيا في االتفاؽ 
كسا يسكؽ تظبيقو عميو كجدء مؽ الشغاـ القانؾني الؾاجب التظبيق او باعتبارىا 

نؾنية مدتقتا لو قؾتو القااحج مرادره ولكشيا ال تذكل بحاتيا نغاما قانؾنيا 
 .الخاصة

الجوؿ فقط، متسيدة عؽ األشخاص الظبيعية او السعشؾية الخاصة األخخى تخزع  -3
وعمى ذلػ يسكشيا اف تكتدب حقؾقا وتتحسل بالتدامات عقجية  ،لمقانؾف الجولي 

 ،مباشخة في عل القانؾف الجولي عشجما تترخؼ باعتبارىا أشخاصا ليحا القانؾف 
ى أي اتفاؽ اخخ ال يتؼ بيؽ اشخاص القانؾف وال يسكؽ اف يشدحب ىحا القؾؿ عم

 الجولي باعتبارىؼ كحلػ.

اف القانؾف الؾطشي الؾاجب التظبيق عمى أي اتفاؽ يبـخ بيؽ الجولة واالجشبي  -4
يتحجد طبقا لقؾاعج القانؾف الجولي الخاص واجبة التظبيق وتفتخض ىحه الظخيقة 

ميا الخاص بتشازع في تحجيج القانؾف الؾطشي، اف السحكسة السختص ليا نغا
بيج اف ىحا االفتخاض ال يتحقق في حالة ما اذا كانت السحكسة  ،القؾانيؽ 

السخترة ال تسمػ قؾاعج لتشازع القؾانيؽ خاصة بيا كسا ىؾ الحاؿ برفة عامة 
 بالشدبة لسحاكؼ التحكيؼ.
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