131

)17(  السنة، )37(  العدد، )12(  المجلد، مجلة الرافدين للحقوق

-)*(-انماوىن انىاخب انتطبيك باالستىاد اىل فكرة األداء ادلميز
 سهطان عبذاهلل حممىد اجلىاري.د

أستار انماوىن انذويل اخلاص ادلساعذ

 خامعت ادلىطم/كهيت احلمىق

ادلستخهض
لُٝٓٗا يتطبٝافل بٍٛ اىل تٛصٛٔ يف ايٜفػٌ املتعاقدٜ إ قدٝيف نجري َٔ األس
دٛ دٚ ّ عدٖٛ  يعٌ ايطبب يف ذيوٚ ،ُٓٗاٝخ ْصاع بٚ سد١ٕ َعني حيهِ ايعكد يف سايْٛقا
 يريو فكد، ايتعاقد٤ إدساٚ تِ إبساّ ايعكدٜ  عٔ عٓدَا١بًٛ املط١ْْٝٛ ايكا٠تُتع باشبربٜ َٔ
ابطٛ ض٠ عد٢ًذيو باالعتُاد عٚ  اسباالتٙ ملجٌ ٖر١ٝيٚات ايدٝد َٔ االتفاقٜتصدت ايعد
.صُٝ امل٤ٓٗا ضابط األداٝ َٔ بٚ ١ٜاضٓاد
.١ٝيٚات ايدٝ االتفاق, ١ٜابط اضٓادٛ ض, ١ْْٝٛ ايكا٠ اشبرب, ٜٔ املتعاقد: ١ٝايهًُات املفتاس
Abstract
Often, the contractors may fail to reach agreement
between them to implement a specific law governing the
contract in the event of a dispute between them. Perhaps the
reason for this is the lack of a person with the required legal
experience when the contract was made, and therefore many
international agreements have dealt with such These cases
are based on a number of cross-references, among which is
the distinguished performance officer.
Key words: contractors, legal expertise, assignment
controls, international agreements.
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ادلمذمـت
يكد نإ يًتطٛز ايطسٜع اير ٟغٗد ٙايعامل يف ٚضا ٌ٥االتصاٍ  ٚايتهًٓٛدٝا بايؼ
األثس يف تطٜٛس املعاَالت املاي ١ٝبني ايدٖ ٚ ،ٍٚرا ايتطٛز حبد ذات٘ صاسب٘ تطٛز آخس يف
ازباْب ايتػسٜع ٞعٔ طسٜل اجياد عالقات َٓاضب ١تٓعِ ٖرا ايٓٛع َٔ املعاَالت ٚ
املبادالت اييت ٜه ٕٛهلا اتصاٍ بأنجس َٔ ْعاّ قاْ ْٞٛدٚي ٚ ،ٞتهاد تتفل اغًب
ايتػسٜعات ايٛطٓ ٚ ١ٝاالتفاقات ايدٚي ١ٝعً ٢خطٛع ايعكد ايدٚي ٞيكاْ ٕٛازاد ٠األطساف ،أٟ
ايكاْ ٕٛاير ٟخيتاز ٙاالطساف صساس ١أ ٚضُٓا يٝشهِ ايعكد ،سٝح إٔ إزاد ٠األطساف ٖٞ
اييت جيب إٔ ُٜع ٍٛعًٗٝا يف اختٝاز ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً ٢ايعكد ألٕ ايعكد غسٜع١
املتعاقد ٜٔفإذا اختاز االطساف ايعكد جيب عً ٢ايكاض ٞإٔ حيرتّ تًو االزادٜ ٚ ٠طبل
ايكاْ ٕٛاملدتاز طاملا أْ٘ ال خيايف ايكٛاعد اآلَس ٠يف ْعاَ٘ ايكاْ ، ْٞٛذيو فإٕ َٓٗر االدا٤
املُٝص يف ذبدٜد ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً ٢ايعكد ٜطع ٢اىل ايتٛفٝل بني عدد نبري َٔ
االعتبازات اييت ٜسغب املػسع مبساعاتٗا َٔ خالٍ اختٝاز ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً٢
ايعكد ايدٚي ،ٞألْ٘ ذيو ضٝه ٕٛضبككاً يًعداي ١انجس َٔ أ ٟضابط آخس ملا ٜتُٝص ب٘ َٔ
َس ٚ ١ْٚضسع ١يف ذبدٜد ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً ٢ايعكد ٚ ،يعٌ األُٖ ١ٝتصداد يف ساي١
غٝاب االختٝاز ايصسٜح أ ٚايطُين يألفساد يف ذبدٜد ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً ٢ايعكد يف
ساي ١سدٚخ ْصاع ،مما غذع ايهجري َٔ االْعُ ١ايدٚي ١ٝعً ٢اعتُاد ٖرا املٓٗر يف سٌ
ايٓصاعات املتعًك ١بايعكٛد ايدٚي.١ٝ
ادلبحث األول

ادلمظىد بفكرة األداء ادلميز
يًشدٜح عٔ ضابط األدا ٤املُٝص ال بد َٔ اسبدٜح عٔ املكصٛد بٗرا ايطابط ٚ
َا َٖ ٛطَُ ٚ ْ٘ٛا َٖ ٞصاٜاٖ ٚ ،ٙرا َا ضٓتٓاٚي٘  ٚنُا ٜأت:ٞ
ادلطهب األول

ادلمظىد بضابط األداء ادلميز
إٕ املكصٛد بفهس ٠األدا ٤املُٝص يف صباٍ ايعالقات ايدٚي ١ٝاملػٛب ١بعٓصس
أدٓيب ،قد ٜه ٕٛاملكصٛد ب٘ يف نجري َٔ االسٝإ االيتصاّ األنجس أُٖ ١ٝأ ٚايصف ١اييت
ٜتُٝص بٗا ايعكد عٔ بك ١ٝايعكٛد ،عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ  :عكد ايبٝع ،سٝح إٔ االيتصاّ األِٖ
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ف ٖٛ ٘ٝقٝاّ ايبا٥ع بتطً ِٝاملبٝع إىل املػرت ٚ ،ٟيريو فإٕ ٖرا االيتصاّ ٖ ٛايرٜ ٟطػ٢
عً ٢عٓاصس ايعكد األخس.٣
ٚاذا َا أزدْا َعسف ١األدا ٤املُٝص أ ٚايطسٜك ١اييت ٜتِ بٗا ايتٛصٌ اي ،٘ٝجيب إ
ٜتِ االعتُاد عً ٢ايعٓاصس اييت تسبط َهْٛات ايعكد بعطٗا ببعض  ٚيٝظ ايعٛاٌَ اييت
تسبط ايعكد بايعٓاصس اشبازد ١ٝعٔ ايعكد اييت يٝظ هلا عالق ١مبا ٜتطُٓ٘ ايعكد ٖ ٚرا األَس
َٔ ايطٗٛي ١مبهإ إٔ ٜتِ ايتٛصٌ إي ٘ٝاذا نإ ايعكد َٔ ايعكٛد املًصَ ١زباْب ٚاسد ناهلب١
ٚنريو ايٛناي ١سٝح ميجٌ تصسف ايٛاٖب  ٚنريو ايٛن ٖٛ ٌٝاالدا ٤املُٝص.
ٚفُٝا ٜتعًل بايعكٛد ذات ايطبٝع ١املصدٚد( ١املًصَ ١يًذاْبني)ٖٓ ،ا تهُٔ
ايصعٛب ١يف َعسف ١األدا ٤املُٝص  ٚعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ يف عكد ايطُإ فف ٞخطاب ايطُإ
ذٖبت احملهُ ١االْهًٝص ١ٜيف سهِ هلا اىل ايك ٍٛإ ايعالق ١بني املصسف املصدز شبطاب

ايطُإ عًٖ ٢را اشبطاب ٖ ٛاالدا ٤املُٝص ،ألْ٘ ميجٌ ايتصاّ املصسف باعتباز ٙايطُإ(.)1
 ٚعً ٢ايسغِ مما ضبل فإٕ ٖٓاى عكٛداً ميهٔ ايك ٍٛفٗٝا بأْ٘ ال ميهٔ االعتُاد عً ٢االيتصاّ

فٗٝا نأدا ٤ممٝص بايٓطب ١ألسد اطساف ايعالق ١ايعكد ١ٜنُا يف عكد املكاٜط ٚ ١ايرٜ ٟكّٛ
عً ٢أضاع َبادي ١ضًع ١بطًع ١ألٕ ايتصاّ نٌ َٔ ايطسفني يف ٖر ٙاسبايٜ ١ه ٕٛايتصاَاً
ممٝصاً ألٕ ايعكد يف ٖر ٙاسباي ١يٝظ إال ايتصاَات َتكابً ،١نريو ايعكٛد اييت تتعًل باملًه١ٝ
ايفهسٖٓ ١ٜا َٔ املتعرز إٔ ٜتِ تفط ٌٝايتصاّ عًَ ٢ا ٜكابً٘ َٔ ايتصاّ يًطسف اآلخس.
ٚالبد َٔ االغازٖٓ ٠ا اىل إ ٖٓاى قس ١ٜٓعاَ ١ميهٔ ايًذ ٤ٛايٗٝا ملعسف ١األدا٤
املُٝص ْصت عًٗٝا َجاٍ ذيو َا ْصت عً ٘ٝبعض االتفاقٝات َجٌ اتفاق ١ٝزَٚا األٚىل يعاّ
 ،1980سٝح ذٖبت يف املاد ٠ايسابع ١ايفكس ٠ايجاْ ٚ ١ٝاييت دا٤ت نُا ٜأتَ" ٞع َساعا٠
ْصٛص ايفكس ٠اشباَطٖ َٔ ١ر ٙاملادٜ ٠فرتض إٔ يًعكد االزتباط األٚثل بايبًد ايرٜ ٟكِٝ
ف ٘ٝايطسف ايرًٜ ٟتصّ باألدا ٤املُٝص إقاَ ١اعتٝاد ١ٜعٓد اْعكاد ايعكد أ ٚايبًد ايرٜ ٟهٕٛ
ف ٘ٝاملسنص ايسٝ٥ط ٞإلداز ٠األعُاٍ اذا نإ ٖرا ايطسف غسن ١أ ٚمجع ١ٝأ ٚغدص َعٓ،ٟٛ
َ ٚع ذيو اذا عكد ايعكد ضُٔ ْػاط َٗين هلرا ايطسف فٝهٖ ٕٛرا ايبًد ٖ ٛاير ٟتكع ف٘ٝ
املؤضط ١ايسٝ٥ط ١ٝي٘  ٚإ نإ االدا ٤جيب إٔ ٜؤدٚ ٣فكاً يًعكد َٔ قبٌ َؤضط ٖٞ ١غري
املؤضط ١ايسٝ٥طٜ ،١ٝه ٕٛايبًد ٖ ٛذيو اير ٟتكع فٖ ٘ٝر ٙاملؤضط ١غري ايسٝ٥طٖٓ ،١ٝا َٔ
(1) College of Law Delivers Another Distinguished Performance at the
National Moot Court Competition, posted on Monday 15/2/2016.
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املتعرز إٔ ٜتِ االعتُاد ايتصاّ عًَ ٢ا ٜكابً٘ َٔ ايتصاّ يًطسف اآلخس سٝح ٜتِ تطبٝل بٓٛد
االتفام املُربّ بني ايطسفني فكط يعدّ إَهاْ ١ٝاالعتُاد عً ٢فهس ٠األدا ٤املُُٝص يف ٖرا
اجملاٍ باعتباز إٔ ٚقٛع ايٓصاعات خبصٛص املًه ١ٝايفهس ١ٜضبدٚد دداً  ٚيف ْطام ضٝل.
 ٚالبد َٔ االغازٖٓ ٠ا اىل إ ٖٓاى قس ١ٜٓعاَ ١ميهٔ ايًذ ٤ٛايٗٝا ملعسف ١األدا ٤املُٝص َجاٍ
ذيو َا أغازت إي ٘ٝبعض االتفاقٝات َجٌ اتفاق ١ٝزَٚا األٚىل يعاّ  ،1980سٝح ذٖبت يف
املاد ٠ايسابع ١ايفكس ٠ايجاْ ٚ ١ٝاييت دا٤ت نُا ٜأتَ" ٞع َساعاْ ٠صٛص ايفكس ٠اشباَطَٔ ١

ٖر ٙاملادٜ )1(٠فرتض إٔ يًعكد االزتباط األٚثل بايبًد ايرٜ ٟك ِٝف ٘ٝايطسف ايرًٜ ٟتصّ
باألدا ٤املُٝص إقاَ ١اعتٝاد ١ٜعٓد اْعكاد ايعكد أ ٚايبًد ايرٜ ٟه ٕٛف ٘ٝاملسنص ايسٝ٥طٞ

إلداز ٠األعُاٍ اذا نإ ٖرا ايطسف غسن ١أ ٚمجع ١ٝأ ٚغدص َعَٓ ٚ "ٟٛع ذيو اذا عكد
ايعكد ضُٔ ْػاط َٗين هلرا ايطسف فٝهٖ ٕٛرا ايبًد ٖ ٛاير ٟتكع ف ٘ٝاملؤضط ١ايسٝ٥ط١ٝ
ي٘  ٚإ نإ االدا ٤جيب إٔ ٜؤدٚ ٣فكاً يًعكد َٔ قبٌ َؤضط ٖٞ ١غري املؤضط ١ايسٝ٥ط،١ٝ
ٜه ٕٛايبًد ٖ ٛذيو اير ٟتكع فٖ ٘ٝر ٙاملؤضط ١غري ايسٝ٥ط.١ٝ
 ٚسني ُُْعٔ ايٓعس يف ٖر ٙايفكسْ ٠س ٣أْٗا تته َٔ ٕٛقطُني :
األ ٖٛ : ٍٚاألدا ٤املُٝص اير ٟجيب إ ٜتِ ذبدٜد ٙقبٌ نٌ غ.٤ٞ
ايجاْ ٖٛ :ٞاملٛقع ازبػسايف اير ٟاغازت اي ٘ٝايفكس ٠باعتبازَ ٙهاْاً يإلقاَ ١االعتٝاد ١ٜيطسف
ايعكد اير ٟضٝك ّٛباألدا ٤املُٝص.
ٚال بد َٔ اإلغازٖٓ ٠ا اىل ايك ٍٛبإٔ اتفاق ١ٝزَٚا مل تأخر بايرتنٝص املٛضٛعٞ
ض ٣ٛعٓد غٝاب االختٝاز اإلزاد ٟيألطساف يكاْ ٕٛايعكد نُا ٖٚ ٛاضح َٔ املاد ٠ايسابع١
املُػاز إيٗٝا آْفاً.
ادلطهب انثاوي

مضمىن األداء ادلميز كىظريت
إٕ األدا ٤املُُٝص نٓعس ١ٜميهٔ اعتبازٖا َٔ ايٓعسٜات ذات ايرتنٝص املٛضٛعٞ
عً ٢ايعالقات ايتعاقد ،١ٜيهٓٗا ربتًف اختالفاً نبرياً َع ْعس ١ٜايرتنٝص اييت أخر بٗا ايكطا٤
ايفسْط ٚ ٞاالْهًٝص.ٟ
( )0د .احسج عبج الكريم سالمة ,نظرية العقج الجولي الطميق ,دار الشهزة العربية ,ج,5
 ,0767ص.545
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فٛفكاً يٓعس ١ٜاالدا ٤املُٝص فإٕ ايرتنٝص ٜهَٓ ٕٛصباً عً" ٢ايطبٝع "١يًسابط ١ايعكد ١ٜذاتٗا
 ٚاييت ال َهإ فٗٝا أل َٔ ٟايعٓاصس ايػدص ،١ٝأ ٟأْٗا ال تهرتخ بإزاد ٠األطساف أٚ
ايعٓاصس اييت ميهٔ اعتبازٖا خازز ايعالق ١ايتعاقد ،١ٜفٗ ٞبريو عً ٢عهظ ْعس" ١ٜايرتنٝص
املٛضٛع "ٞاييت ترتنص بجكًٗا عً ٢ايسابط ١ايتعاقد ٚ ١ٜايعسٚف اييت ذبٝط بٗا.
يرا فُٔ ايصعٛب ١مبهإ إٔ ٜه ٕٛهلر ٙايٓعسَ ١ٜفَٗٛاً داَعاً ،ا ٚإٔ ٜهٕٛ
باإلَهإ إٔ ٜتِ ٚضع قاعد ٠ميهٔ َٔ خالهلا إٔ ْصٌ اىل أبسش ايطُات اييت تتصف بٗا
عً ٢األقٌ ،بٌ ال بد َٔ إٔ ٜتِ ذبً ٌٝايعًُٝات ايتعاقد َٔ ١ٜأدٌ ايٛقٛف عً ٢ايعٓصس
اير ٟميهٔ إ ُْطُ ٘ٝباألنجس متٝصاً ،فْٗ ٞعس ١ٜسدٜج ١تك ّٛعً ٢ذبدٜد ايكاْ ٕٛايٛادب
ايتطبٝل عً ٢ايعًُٝات ايتعاقد ١ٜذات ايطابع ايدٚي َٔ ٞخالٍ اعتُادٖا يف عًُ ١ٝتٛشٜع
اإلضٓاد اىل االعتُاد عً ٢ضابط طبصص يهٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايعكٛد املدتًف ، ١ذيو إٔ ٖرٙ
ايٓعس ١ٜقا ١ُ٥عً ٢ايبشح عٔ اشبصٛص ١ٝاييت ٜتُتع بٗا نٌ عكد  ٚايعٌُ عً ٢اضٓادٖا اىل
ضابط اضٓاد َعني باعتباز ٙاألٚثل صً( ١األنجس متٝصاً)  ٚيعٌ َا ميٝص ٖر ٙايٓعسٖٛ ١ٜ
اعتُادٖا عً ٢ضابط اضٓاد َسٕ  ٖٞٚبريو عً ٢خالف بك ١ٝايٓعسٜات.
ٚددٜس بايرنس إٔ ٖر ٙايٓعس ١ٜقد ظٗست يتشدٜد ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً٢
ايعكد  ٚيعٌ أ َٔ ٍٚنإ ي٘ ايدٚز يف ظٗٛزٖا ٖ ٛايفك ٘ٝغٓاٜتصز  ٖٛ ٚاسد فكٗا ٤ايكإْٛ
ايبازش ٜٔيف ضٜٛطسا  ٚايرٜ ٟرٖب اىل إٔ تسنٝص ايعكد ايصشٝح ٜه ٕٛعٔ طسٜل ايبشح يف
ناف ١ايسٚابط اييت َٔ املُهٔ إٔ تستبط ب٘ بطسٜك ١ا ٚبأخس ٣عٔ طسٜل ايٓعس اىل أُٖ١ٝ
ايعكد يف اجملاٍ االقتصاد ٟفإذا َا مت إبساّ ايعكد يف فسْطا أ ٚأملاْٝا فإٕ ايعرب ٠ال تهٕٛ
عٔ طسٜل تسنٝص ٖرا ايعكد َٔ خالٍ االقً ِٝاير ٟمت ف ٘ٝأَ ٚا ٜعسف ب "ايبعد ازبػسايف"
ٚإمنا ٜه ٕٛايتشدٜد َٔ خالٍ زبط ايعكد اىل ايكاْ ٕٛاير ٟميهٔ إٔ ْعترب ٙاالقسب اىل ايعكد
حبطب طبٝعتٜ٘ ٚ ،تِ ٖرا ايتشدٜد عاد ٠عٔ طسٜل ايبشح يف َا ٜك ّٛب٘ األطساف َٔ أدا٤
َٔ أدٌ ايٛقٛف عً ٢سكٝك ١أدا ٤نٌ طسف َ ٚعسف ٖٛ َٔ ١ايطسف اير ٟميهٔ اعتباز ٙذٚ
إدا ٤ممٝص يف ايعكد(.)1
ٚي ٛأخرْا َجاالً يعكد ايبٝع ايدٚي ٞبسأٜٓا إٔ فعٌ املػرت ٟاملتُجٌ بدفع ايجُٔ
ميهٔ اعتباز ٙأدا ً٤ممٝصاً دبا ٙايطسف ايجاْ َٔ ٞايعكد أال  ٖٛٚايبا٥ع  ٚيهٔ اذا ْعسْا اىل
( )0نهرس عباس عبهدي ،األداء السسيز و اثره عمى عسمية اإلسشاد ،بيروت ،دار الدشههري،
 ،5104ص .51
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ٖرا ايطسف ذات٘ يف عكد آخس َٔ ايعكٛد نُا يف عكد ايتأَني فإٕ االيتصاّ املًك ٢عً ٢عاتك٘
بدفع ايجُٔ ال ٜه ٕٛأدا ً٤ممٝصاً ،إمنا ٜٓتكٌ األدا ٤املُٝص اىل ايطسف اآلخس املتُجٌ بايتصاّ
املؤَٔ يف عكد ايتأَني  ٚايرُٜ ٟعد عٓصساً دٖٛسٜاً َٔ عٓاصس ايعكد املربّ  ٚيف َجٌ ٖرٙ
اسبايُٜ ١طبل قاَْٛ ٕٛطٔ "املد "ٜٔن ْ٘ٛايكاْ ٕٛايرٜ ٟستبط ب٘ ايعكد ازتباطاً  ٚثٝكاً(.)1
آلخس(.)2

ٚيريو  ٚنٓتٝذ ١ستُ ١ٝالبد إٔ ْس ٣إٔ ايكاْ ٕٛاير ٟحيهِ ايعكد طبتًف َٔ عكد

ٚال بد َٔ االغازٖٓ ٠ا اىل إ االضٓاد ٚفكاً يٓعس ١ٜاالدا ٤املُٝص ،ال ٜه ٕٛعرب دعٌ
ايعكد خيطع يطابط اضٓاد مت اعداد ٙبٛقت ضابل ضٛا ٤نإ ذيو عٓد ايتعاقد ا ٚبأٚ ٟقت
آخس ،نريو البد َٔ ايك ٍٛبأْ٘ جيب إٔ ٜؤخر بٓعس االعتباز اشبصا٥ص اييت ٜتُتع بٗا
ايعكد ٖ ٚرا األَس ٜٓطبل عً ٢نٌ عكد َٔ ايعكٛد(.)3
ٚال بد َٔ االغازٖٓ ٠ا اىل إٔ أْصاز ٖر ٙايٓعس ١ٜذٖبٛا اىل إ عدّ ٚدٛد االختٝاز
ايطُين أ ٚايصسٜح يًكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً ٢ايعكد فباإلَهإ إٔ ٜتِ ٚضع قٛاعد
يإلضٓاد تتدصص يف نٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايعكٛد ،أ ٚعً ٢األقٌ يف ايعكٛد اييت ته ٕٛذات
طبٝعَ ١تػابٗ َٔ ١سٝح َهْٛاتٗا ايراتٜ ٚ ،١ٝتِ ٖرا ايتشدٜد ٖٓا  ٚنُا ٜتطح َٔ خالٍ
عٓاصس ايعكد املٛضٛع.)4(١ٝ

( )0خالج عبج الفتاح دمحم ،حساية السدتهمك في القانهن الجولي الخاص ،دار الشهزة العربية،
 ،5115ص .031

( )5د .احسج عبج الكريم سالمة ،قانهن العقج الجولي الخاص الشهعي "االلكتروني-
الدياحي -البيئي"  ،الطبعة األولى ،دار الشهزة العربية  ،القاهرة ،5111 ،ص.0771
( )1عكاشة دمحم عبج العال ،تشازع القهانين ( دراسة مقارنة ) مشذهرات الحمبي الحقهقية،
 5112ص .14
( )2هاني حسزة ،القانهن الهاجب اإلعسال عمى العقهد اإلدارية أمام السحاكم الجولية ،الطبعة
األولى ،مشذهرات الحمبي الحقهقية ،بيروت  ،5116ص .540
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 َٔٚايتطبٝكات ايكطا ١ٝ٥ملٛطٔ املد ٜٔالبد َٔ االغاز ٠اىل قساز حملهُ ١ايٓكض يف فسْطا
 ٚاير ٟطبكت ف ٘ٝقاْ ٕٛاملٛطٔ يًُد ٜٔباألدا ٚ ٤ذيو يف ايٓصاع ايرٚ ٟقع بني غسنJFA ١
 CHANTIERايفسْط ٚ ١ٝاملتدصص ١بصٓاع ١ايٝدٛت  ٚبني غسنKerstholt ١
 VOFاهلٛيٓد ٚ ١ٜاملتدصص ١بصٓاع ١األخػاب اييت تًتصّ ٚفكاً يًعكد ببٓا ٤األضطح
اشبػب ١ٝيًكازبني  ٚبعدَا سدخ ايٓصاع بني ايطسفني قاَت ايػسن ١ايفسْط ١ٝباملطايب١
بتطبٝل قاْ ٕٛفسْطا العتباز ٙايكاْ ٕٛاألنس صً ١بايعكد ذيو ألٕ َكس ايػسن ١يف فسْطا ٚ
إٔ بٓا ٤تًو األضطح اشبػب ١ٝنإ يف فسْطا أٜطاً  ٚنريو املٓاقص ١اييت أُعًٔ عٓٗا يف
فسْطا  ٚأَا عٔ عالق ١ايعكد بٗٛيٓدا فٗ ٞعالق ١ضٝك ١دداً َٔ خالٍ عٓصس َكس ايػسن١
اييت تعاقدت ٚ ،ال بد َٔ االغازٖٓ ٠ا اىل إٔ ضبهُ ١ايٓكض يف فسْطا زفطت ايطًب  ٚقاَت
بتطبٝل ايكاْ ٕٛاهلٛيٓد ٟباعتباز ٙقاْ ٕٛاملٛطٔ يًػدص "املد "ٜٔباألدا ٤املُٝص(.)1
ٜ ٚعتُد َٓٗر األدا ٤املُٝص عًَ ٢طأي ١تكط ِٝايعكٛد اىل ف٦ات َع ١ٓٝدبُعٗا
طبٝعٚ ١اسد ،٠إذ ٜٛدد يهٌ عكد أدا ٤ممٝص ميٝص ٙعٔ غري َٔ ٙايعكٛد ُٜ ٚعرب عٔ دٖٛسٚ ٙ
خصٛصٝت٘ ثِ ٜتِ بعد ذيو ذبدٜد ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً ٢ايعكٛد املتػابَٗ ١جٌ بٝع
املٓكٛالت(.)2
إذا خنًص َٔ نٌ َا ضبل إٔ فهس ٠األدا ٤املُٝص "نٓعس "١ٜتك ّٛعً ٢أضاع
تكط ِٝأْٛاع ايعكٛد  َٔ ٚثِ بٝإ ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً ٢ايعكد َٔ خالٍ َعسف١
َهْٛات٘  ٚأُٖٝتٗا ٚ ٚشْٗا أ ٚااليتصاّ ايسٝ٥ط ٞيًعكد أ ٚاملهإ اير ٟضٝتِ ايٛفا ٤ب٘ ذيو
إٔ نٌ عكد ٜتُٝص بأداَ ٤تُٝص عٔ غري ٙمما ٜؤد ٟاىل إٔ ٜه ٕٛايكاْ ٕٛاير ٟجيب إٔ ٜتِ
تطبٝك٘ يف ساي ١سدٚخ ْصاع بني األطساف طبتًف عٔ ايعكد اآلخس.
ٚقد ذٖب ايكطا ٤ايطٜٛطس ٟيف أسد أسهاَ٘ اىل ايك ٍٛإٔ ضبٌ تٓفٝر األدا٤
ايسٝ٥ظ أ ٚاملُٝص يًعكد ٖ ٛاملهإ ايرٜ ٟك ِٝف ٘ٝاملد ٜٔهلرا األدا ٚ ،٤نريو قطت
احملهُ ١ايفٝدزاي ١ٝايطٜٛطس ١ٜيف اسبهِ اير ٟاصدزت٘ بتأزٜذ  1966/5/11اىل ايكٚ" ٍٛفك ًا
يكٛاعد ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاشباص ٚ ،عٓد ضهٛت املتعاقد ٜٔعٔ اختٝاز ايكاْ ٕٛايٛادب
(1)ttps://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/
chambre_commerciale_financiere_ec.
onomique_3172/2010_3324/octobre_3694/1017_19_17959.html
(2) Schnitzer, A. F., Les contrats en droit international privé suisse,
op., cit., p. 562.
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ايتطبٝل عً ٢ايسابط ١ايعكد ١ٜربطع ٖر ٙايسابط ١يًكاْ ٕٛايرٜ ٟسبط ايعكد بأٚثل صً١
إقً ٖٛ ٚ ،١ُٝٝبصف ١عاَ ١قاْ ٕٛضبٌ إقاَ ١ايطسف ايرٜ ٟعد أداؤ ٙممٝصاً يف ايعكد ضبٌ
()1
ايٓصاع"
ادلطهب انثانث

مميزاث مىهح األداء ادلميز
ذٖب دإ َٔ ايفك٘ اىل ايك ٍٛإٔ ْعس ١ٜاالدا ٤املُٝص تك ّٛعً ٢أضاع ايرتنٝص
املٛضٛع ٞايبشت يعٓاصس ايعكد ،تػهٌ اسبٌ األٚضط بني اإلضٓاد ازباَد هلر ٙايعٓاصس
َٔ خالٍ اضٓادٖا اىل قاْ ٕٛايدٚي ١اييت مت فٗٝا ابساّ ايعكد ا ٚايدٚي ١اييت ضٝتِ فٗٝا تٓفٝر
ايعكد أ ٚدٓط ١ٝاألطساف املػرتن ١أ ٚاملٛطٔ املػرتى َٔ ٚ ،ممٝصات ٖرا ايٓٛع َٔ
االضٓاد ايٛضٛح  ٚنريو َٔ ممٝصات٘ اسبفاظ عً ٢تٛقعات اطساف ايعالق ١ايتعاقد ٚ ،١ٜنريو
إٕ ٖر ٙايٓعس ١ٜذبكل املس ١ْٚاييت تتطًبٗا ايعداي َٔ ١خالٍ ايعٌُ عً ٢متٝٝص االضٓاد بني
األْٛاع املدتًف َٔ ١ايعكٛد املتٓٛع ،١إٕ ٖرا االختالف يف تسنٝص ايعكٛد ال ٜعترب َؤثساً عً٢
ايعسٚف اييت ٜتِ بٗا ايتعاقد فشطب بٌ ٜستد عً ٢طبٝع ١ايسابط ١ايعكد ٚ ١ٜضبٌ األدا٤
املُٝص ٚ ،بايتاي ٞايعٌُ عً ٢تٛفري ايعًِ ألفساد ايسابط ١ايتعاقد ١ٜبايكاعد ٠االضٓاد ١ٜاييت
ٜتِ ذبدٜدٖا َطبكاً َٔ خالٍ ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل املفرتض تطبٝك٘ عً ٢ايعكد

السكاً(.)2

ٚال بد َٔ االغاز ٠اىل إىل إٔ ايكاْ ٕٛاشباص بايدٚي ١اييت ٜتٛادد فٗٝا املدٜٔ
باألدا ٤املُٝص يف ايعكد ُٜعد ضبٌ االقاَ ١املعتاد بهٌ بطاط ٚ ١بٗر ٙايطسٜكٜ ١تِ دباٚش
املػانٌ اييت قد تكع بطبب إعُاٍ قاْ ٕٛايدٚي ١اييت ٜتِ فٗٝا تٓفٝر ايعكد خاص ١اذا نإ
ايتٓفٝر بني ايد ٍٚاملدتًف ١قا ِ٥عًَ ٢بدأ املطاٚا َٔٚ،،٠املُٝصات اٜطا ،اْ٘ ضابط
تفص ًٞٝخيتًف باختالف ايعكٛد ٜٚتطِ بايبطاطٚ ١ايٛضٛح ٚاْ٘ ذا تسنٝص ٚظٝفٚ ٞذبتٌ
( )0بذار االسعج ،الفعالية الجولية لمتحكيم في مشازعات عقهد االستثسار الجولية ،الطبعة
األولى ،مشذهرات الحمبي الحقهقية ،بيروت ،ص .537
( )5الديج عبج السشعم حافظ عقج التأجير التسهيمي الجولي ،دار الفكر الجامعي ،االسكشجرية،
 ،5101ص .257
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فهس ٠االدا ٤املُٝص َهاْا" ٚضط َا بني َٓٗر االضٓاد ازباَد َٗٓٚر االضٓاد املسٕ .سٝح
إٔ املد ٜٔباألدا ٖٛ ٤عاد ٠ممٔ حيرتف ايتذاز ٠يريو فإٕ َٔ ايطسٚز ٟإٔ ٜتِ تٛسٝد
ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً ٢ناف ١ايعًُٝات ايتذاز ١ٜيًتادس ايرٜ ٟعد َدٜٓاً باألدا ٤املُٝص
اَ ٚسنص االداز ٠اذا نإ غدصاً َعٜٓٛا بػض ايٓعس عٔ احملٌ اير ٟضٝتِ ف ٘ٝايتٓفٝر
ايفعً ٞيألدا.)1(٤

ادلبحث انثاوي

مىلف انتشريعاث انماوىويت مه ضابط األداء ادلميز و اخلروج عىه
ضٓتٓا ٍٚيف ٖرا املطًب َٛقف ايتػسٜعات َٔ ضابط األدا ٤املُٝص  َٔ ٚثِ
اإلغاز ٠اىل اسباالت االضتجٓا ١ٝ٥يًدسٚز عٔ ٖرا ايطابط  ٚنُا : ًٜٞ
ادلطهب األول

تبىي فكرة األداء ادلميز يف انتشريعاث انماوىويت
عٓد اسبدٜح عٔ ظٗٛز فهس ٠األدا ٤املُٝص أٚالً فال بد َٔ ايك ٍٛإٔ ايفهس ٠قد
ظٗست أٚالً يف ايكطا ٚ ٤ايفك٘ ايطٜٛطس ،ٟفكد ْصت املاد َٔ 17 ٠صبُٛع ١ايكاْ ٕٛايدٚيٞ
اشباص ايطٜٛطس ٟازبدٜد ٠عًٜ" :٢طس ٟعً ٢ايعكد عٓد غٝاب اختٝاز ايكاْ ،ٕٛقإْٛ
ايدٚي ١اييت ي٘ بٗا انجس ايسٚابط ٚثٛقاً ٚ ،تُعد ايسٚابط َٛدٛدَ ٠ع ايدٚي ١اييت بٗا اإلقاَ١
ايعاد ١ٜيًطسف اير ٟجيب إ ٜكدّ األدا ٤املُٝص"  ٚقد سعٝت ٖر ٙايفهس ٠تأٜٝد ايعدٜد َٔ
ايفكٗا ٚ ٤املتدصصني يف ايكاْٖ ٚ ،ٕٛر ٙايفهس ٠تكرتب َٔ فهسْ" ٠عس ١ٜايرتنٝص" ،يهٓٗا
ربتًف عٓٗا يف إٔ تكدٜس األدا ٤املُٝص ٜه ٕٛعٓد ابساّ ايعكدَ ٚ ،ا ٜتصٛز ٙاالفساد يف ذيو
ايٛقت  ٚيٝظ بايطسٚز ٠إ ٜه ٕٛايتٓفٝر املادًَ ٟصَاً أ ٚست ٢ايتٓفٝر ايفعً ،ٞألٕ ذيو
ٜأت ٞالسكآًٖ َٔ ٚ ،ا تتُٝص فهس ٠األدا ٤املُٝص عٔ "ْعس ١ٜايرتنٝص اييت ٜس ٣أصشابٗا اىل
األخر مبشٌ ايتٓفٝر"(.)2

( )0هذام عمي صادق ،القانهن الهاجب التطبيق عمى عقهد التجارة الجولية ،اإلسكشجرية ،دار
الفكر الجامعي ،5110 ،ص .771
( )5احسج عبج الكريم سالمة ،السرجع الدابق ،ص .0013 ،0012
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نُا أخر بفهس ٠األدا ٤املُٝص ايكطا ٤يف فسْطا  ٚنريو اخرت بٗا ايعدٜد َٔ ايكٛاْني
األٚزب ١ٝنُا يف ايكاْ ٕٛايُٓطا ٟٚيف املٛاد "  َٔ 40 ،39 ،38ايكاْ ٕٛايصادز عاّ ،1978
 ٚنريو ايكاْ ٕٛاجملس ٟيف املاد ٚ 25 ٠ايصادز عاّ  ٚ 1978نريو اخر بٗا ايكاْ ٕٛايسٚضٞ
يف املاد َٔ 1211 ٠ايكاْ ٕٛايصادز عاّ  ٚ ،2001نريو قاْ ٕٛايتشه ِٝاألزدْ ٞايصادز عاّ
 2001يف املاد ،َ٘ٓ 31 ٠نُا ْصت عً ٢األخر بٗا بعض االتفاقات ايدٚيَ ١ٝجٌ اتفاق ١ٝزَٚا
األٚىل يطٓ ٚ 1980 ١نريو اتفاقٝات الٖا ٟيًعاّ  ٚ 1955عاّ  ٚ 1978اييت تتعًل ايبٝع
ايدٚي ٞاشباص باملٓكٛالت  ٚنريو عكد ايٛضاط ،١فكد ذٖبت اتفاق ١ٝزَٚا يعاّ  ٚ 1980اييت
تتعًل بايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً ٢االيتصاّ ات ايعكد ١ٜيف املاد ٠ايسابعَٗٓ ١ا  ٚاييت ْصت
عً" ٢عٓد اْعداّ االختٝاز ايصسٜح ٜطس ٟعً ٢ايعكد قاْ ٕٛايدٚي ١اييت ي٘ بٗا أنجس ايسٚابط
ٚثٛقاًٜ ٚ ،فرتض إٔ ايعكد ٜستبط بأٚثل صً ١بكاْ ٕٛايدٚي ١اييت ٜٛدد بٗا عٓد ايتعاقد ضبٌ
االقاَ ١املعتاد يًطسف املد ٜٔباألدا ٤املُٝص أَ ٚسنص ادازت٘ فُٝا ي ٛنإ غدصاً
اعتبازٜاً"(.)1
ٚنريو أخر بٗا املػسع األملاْ ٞسٝح ْص يف ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاشباص ،املاد28 ٠
َٓ٘ عً ٢أْ٘ "عٓد ضهٛت االزاد ٠عٔ اختٝاز ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل ٜتِ اضٓاد ايعكد
ايدٚي ٞاىل قاْ ٕٛايدٚي ١أألٚثل صً ١بايسابط ١ايعكدٜ ٚ ،١ٜفرتض إٔ ايعكد ٜستبط بأٚثل صً١
قاْ ٕٛايدٚي ١اييت ٜٛدد بٗا عٓد ابساّ ايعكد ضبٌ االقاَ ١املعتاد ٠يًطسف ايرٜ ٟتعني إٔ
ٜك ّٛباألدا ٤املُٝص يف ايعكد".
ٚنريو ايكاْ ٕٛايُٓطا ٟٚاشباص يطٓ 1978 ١يف املٛاد  ٚ ،َ٘ٓ 37 ٚ 36نريو
ايكاْ ٕٛاالٜطاي ٞيف َادت٘  ٚ 57اييت اسايت اىل اتفاق ١ٝزَٚا ،اييت تؤند عً ٢إٔ ايٛقت
ايرٜ ٟتِ ف ٘ٝتكدٜس َا اذا نإ االدا ٤ممٝص اّ ال عٓد ابساّ ايعكد عاد ، ٠نريو اخرت بٗرٙ
ايٓعس ١ٜاتفاق ١ٝايتذاز ٠ايدٚي ١ٝاشباص ١باالذباد األٚزب ٞيطٓ ٚ 2000 ١اييت ربتص بايتذاز٠
االيهرتٚ ١ْٝٚقد يكٝت تفطٝالً َٔ قبٌ ايفكٗا.٤
ٚخالص ١ايك ٍٛإٕ ْعس ١ٜاألدا ٤املُٝص بٛصفٗا ْعس ١ٜسدٜج ١تطع ٢إىل ذبدٜد
ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل يف ايعكد ايدٚي ٞباعتُادٖا يف عًُ ١ٝتٛشٜع اإلضٓاد إىل ربصٝص
ضابط إضٓاد يهٌ طا٥ف َٔ ١طٛا٥ف ايعكٛد ٚفكا يفهس ٠األدا ٤املُٝص يف ايعكد ٚ ،نريو إٕ
( )0عبجه جسيل غرهب ،دروس في القانهن الجولي الخاص ،الطبعة األولى ،مجج السؤسدة
الجامعية لمجراسات و الشذر و التهزيع ،بيروت ،5116 ،ص .577
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ْعس ١ٜاألدا ٤املُٝص تبشح يف خصٛص ١ٝنٌ عكد َٔ ايعكٛد ٚتعٌُ عً ٢إضٓاد ٙإضٓادا
ٚظٝفٝاً إىل قاَْٛ ٕٛطٔ أَ ٚهإ إقاَ ١املد ٜٔبٗرا األدا ٤ن ْ٘ٛايكاْ ٕٛاألٚثل صً ١بايعكد
ٚميجٌ االيتصاّ ايسٝ٥ط ٞفٚ ٘ٝبريو فإٕ ٖر ٙايٓعس ١ٜال تأخر بطٛابط إضٓاد داَد ٠نُا
ٖ ٛاسباٍ يف بك ١ٝايٓعسٜات األخسٚ ٣إمنا ربطع ايعكد يكاْ ٕٛاملهإ ايرٜ ٟه ٕٛاألدا٤
املُٝص َتشككا ف.٘ٝ
إٕ األخر بٓعس ١ٜاألدا ٤املُٝص ٜهفٌ يًُتعاقد ٜٔايعًِ املطبل بايكاْ ٕٛايٛادب
ايتطبٝل ٜٚص ٕٛتٛقعاتِٗ املػسٚع ١يف غإٔ قاْ ٕٛايعكد ٚحيكل هلِ عًٖ ٢را ايٓش ٛاألَإ
ايكاْ ْٞٛايرٜٓ ٟػدَٓ ٙٚر ايبدا ٖٛٚ ١ٜاألَس ايرٜ ٟعد أسد األٖداف األضاض ١ٝيًكإْٛ
ايدٚي ٞاشباص املعاصس.
ٚال بد َٔ االغاز ٠اٜطاً اىل ايك ٍٛبإٔ ٖٓاى بعض االضتجٓا٤ات عً ٢املبدأ ايعاّ
يف ٖر ٙايٓعسٜ ١ٜكط ٞباالعتداد ٚيف ساالت َع ١ٓٝبايكاْ ٕٛاألٚثل صً ١بايسابط ١ايعكد١ٜ
َٗٓٚا اسباي ١اييت ٜتبني فٗٝا ايكاض ٞاملسفٛع أَاَ٘ ايٓصاع إٕ ضبٌ األدا ٤املُٝص ال ٜعد ذا
صًٚ ١ثٝك ١بايعكد أ ٚإذا تبني ي٘ إٔ ٖٓاى قاْْٛا آخس أغد صً ٚ ١أق ٣ٛازتباطا بايعالق١
ايعكد َٔ ١ٜقاَْ ٕٛهإ إقاَ ١املد ٜٔباألدا ٤املُٝص ٚس٦ٓٝر ٜسدع إىل تطبٝل ايكاْ ٕٛايرٟ
ٜسا ٙأنجس تعبريا عٔ ايصً ١ايٛثٝك ١أَا فُٝا ٜتعًل مبٛقف املػسع ايعساق ،ٞميهٔ ايكٍٛ
إٕ ايطٛابط املعتُد َٔ ٠قبٌ املػسع ايعساق ٞيف ذبدٜد ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً٢
االيتصاّ ات ايتعاقد ١ٜيف ظٌ غٝاب ايتشدٜد اإلزاد ٟتػري باالختصاص إىل قاْ ٕٛاملٛطٔ
املػرتى يًُتعاقد ٜٔإذا اذبدا َٛطٓا أ ٚقاْ ٕٛايدٚي ١اييت مت فٗٝا إبساّ ايعكد يف ساٍ
اختالفٗا إٔ نٌ َٔ ٖر ٜٔايطابطني ال ٜعرب عٔ ٚدٛد صً ١سكٝك ١ٝأٚ ٚثٝك ١بني ايعكد
ضبٌ ايٓصاع ٚايدٚي ١اييت ٜٛدد فٗٝا َٛطٔ ايطسفني أٜ ٚتِ فٗٝا إبساّ ايعكد ٖٚرا عً ٢خالف
َٛاقف ايتػسٜعات ايٛطٓٚ ١ٝاالتفاقٝات ايدٚي ١ٝاسبدٜج ١ذات ايصًٚ ١اييت تعط ٞاالختصاص
يف ٖر ٙاسباي ١يكاْ ٕٛايدٚي ١األنجس صً ١بايعكد بصف ١عاَٚ ١يكاْ ٕٛدٚي ١إقاَ ١املدٜٔ
باألدا ٤املُٝص بصف ١خاصٚ ١بريو فإٕ املاد َٔ )1/25( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞقد تعذص
عٔ ايكٝاّ بدٚزٖا أ ٚتبد ٚف ٘ٝغري َال ١ُ٥يف ايتطبٝل عً ٢بعض ايعكٛد ايدٚي ١ٝنعكٛد ْكٌ
ايتهٓٛيٛدٝا.
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ادلطهب انثاوي

حاالث اخلروج االستثىائي عه تطبيك فكرة األداء ادلميز
عً ٢ايسغِ َٔ إ فهس ٠األدا ٤املُٝص ٚضعت ضابطاً َسْاً ميهٔ إ ٜتِ تطبٝك٘
عً ٢غايب ١ٝايعكٛد إال أْ٘ ميهٔ ايك ٍٛأْ٘ ٚفكاً التفاق ١ٝزَٚا فإٕ ايعكٛد جيب إ تهٕٛ
ضبه ١َٛبكاْ ٕٛايدٚي ١اييت ته ٕٛأنجس ازتباطاً َعٗآٖ ٚ ،اى اتفام َطبل عاّ عًَ ٢عٓ٢
االدا ٤املُٝص َٔ أدٌ بٝإ َفٗ ّٛتًو ايدٚي ١اييت ٜه ٕٛايعكد َستبطاً بٗا بدزد ١عاي،١ٝ
يهٔ ٖٓاى قاعد ٠ثاْ ١ٝبإٔ ٖرا األَس ال جيب االخر ب٘ اذا ظٗس إٔ ايعكد أنجس ازتباطاً بدٚي١
اخس.٣
فف ٞنجري َٔ االسٝإ قد ٜتعرز عً ٢ايكاض ٞإٔ ٜصٌ اىل األدا ٤املُٝص مما جيعٌ
َٔ االضتشاي ١مبهإ إ ٜتِ ايٛص ٍٛاىل ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً ٢ايعكد إال َٔ خالٍ
ايسدٛع اىل ايعسٚف احملٝط ١بايتعاقد  ٚاملالبطات اشباص ١ب٘ يهٔ ٖٓاى زمبا ظسٚف أخس٣
تٛضح أ ٚتػري إ ٖٓاى قاْ ٕٛآخس أغد صً ١بايتعاقد اير ٟدس ٣ميهٔ إٔ ْك ٍٛسٗٓٝا
بأْ٘ ايكاْ ٕٛاألنجس صً ١بٗر ٙايسابط.١
 َٔٚازبدٜس بايرنس إ َجٌ ٖر ٙاسباالت االضتجٓا ١ٝ٥البد َٔ األخر بٓعس االعتباز
ايكاْ ٕٛاألٚثل صً ١بايسابط ١ايعكد ٚ ١ٜاير َٔ ٟاملُهٔ إ تٛضش٘ ايعسٚف اشباص١
بايتعاقدٖ ٚ ،را االضتجٓاٜ ٤ك ّٛعً ٢اضاع إ االخر بٗرا املعٝاز َٔ املُهٔ إ ٜطتٓد اىل
افرتاض أْ٘ ايتعبري األنجس َال ٖٛٚ ١ُ٥افرتاض قابٌ إلثبات ايعهظ.
ٚٚفكا ً يهٌ َا تكدّ ميهٔ ايك ٍٛإ اتفاق ١ٝزَٚا يعاّ  ٚ 1980نريو ايكإْٛ
ايدٚي ٞاشباص بأملاْٝا يعاّ  86مت مبٛدبُٗا َٓح ايكاض ٞايصالس ٚ ١ٝرب ًٜ٘ٛايطًط١
يًدسٚز االضتجٓا ٞ٥عٔ اخطاع ايعكد اىل فهس ٠االدا ٤املُٝص اذا َا ظٗس دًٝاً َٔ ايعسٚف
احملٝط ١بايتعاقد إٔ ٖٓاى قاْ ٕٛأٚثل صً ١بايسابط ١ايتعاقد ١ٜايكا ١ُ٥بني االطسافٚ ،
ايكاضٖٓ ٞا  ٚبصٛز ٠بد ١ٜٝٗإٔ ٜك ّٛبإضٓاد ٖر ٙايسابط ١اىل ايكاْ ٕٛاالنجس صً ١بٗا
مبٛدب َا ٜتِ ايتٛصٌ اي َٔ ٘ٝظسٚف ايتعاقد يف ايفسٚض اييت ٜه َٔ ٕٛاملتعرز عً٘ٝ
فٗٝا ذبدٜد األدا ٤املُٝص.
يريو فإٕ ذيو ازبص َٔ ٤ايعكد اير ٟميتًو ازتباطاً قٜٛا َع دٚي ١ثاْ َٔ ١ٝاملُهٔ
عٔ طسٜل االضتجٓا ٤حيهِ مبٛدب قاْ ٕٛتًو ايدٚي ١االخس ،٣فإذا نإ يألفساد بإَهاِْٗ
اختٝاز ايكاْ ٕٛاير ٟضٝتِ تطبٝك٘ عً ٢ايعالق ١ايتعاقد ١ٜفإٕ يًُشانِ  ٚايكطاْ ٤فظ
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ايطًط ١يف ساي ١عدّ اتفام االطساف عً ٢تطبٝل قاَْ ٕٛعني  ٚيف اسبكٝك ١إ ٖرا االَس ٜعترب
اضتجٓا ً٤عٔ املبادئ ايعاَ ٚ ١جيب إٔ ٜتِ األخر ب٘ يف ْطام ضٝل قدز االَهإٖٓ ٚ ،اى
اضتجٓا ً٤آخس االضتجٓا ٤االخس اشباص بطبٝع ١ايعكٛد اشباص ١اييت ال ميهٔ تطبٝل فهس٠
االدا ٤املُٝص بصددٖا نعكٛد ايعٌُ ٚعكٛد االضتٗالى،يهٔ ٖٓاى داْب َٔ ايفك٘ ٜس ٣إٔ ٖرا
االَس تسى َٔ خالي٘ املػسع يًكاض ٞضًط ١تكدٜس ١ٜقد تؤد ٟزمبا يف َ ّٜٛا عً ٢إٔ تطػ٢
فٗٝا ضًطت٘(.)1
ٚاخرياً ال بد َٔ ايك ٍٛاىل إ ٖرا ايػسط اشباص باشبسٚز ٜعترب اضتجٓا ٚ ً٤يعٌ
ايعرب ٖٛ َ٘ٓ ٠ادخاٍ املس ١ْٚاىل ايٓعاّ ايكطا ٚ ٞ٥يهٓ٘ ُٜعترب يف ْفظ ايٛقت طباطس ٠يف

َطأي ١ايٝكني ايكاْ ْٞٛاذا مل ٜتِ اضتدداَ٘ بصٛز ٠صشٝش.)2(١
ادلبحث انثانث

وطاق تطبيك االداء ادلميز يف انعمىد انذونيت
ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايعكٛد اييت مت تطبٝل فهس ٠االدا ٤املُٝص عًٗٝا ٚ ،ضٓعسض عً٢
ضب ٌٝاملجاٍ ال اسبصس يعكد ايتُج ٌٝيف صباٍ ايتذاز ٚ ،٠عكد االضتٗالى  ٚعكٛد ايرتخٝص
اشباص ١بايتهًٓٛدٝا امنٛذدا  ٚنُا ٜأت: ٞ
ادلطهب األول
عمذ انتمثيم انتداري و انىكانت
يكد غدت َطأي ١ايتُج ٌٝايتذاز ٟيف صباٍ ايتذاز َٔ ٠املطا ٌ٥اييت ال ميهٔ
االضتػٓا ٤عٓٗا يف صباٍ ايعالقات ايتذاز ١ٜايدٚي ١ٝاشباص ،١خاص ١اذا َا نإ اسد االطساف
ٜتٛادد يف دٚي ١بعٝد ٠عٔ ايدٚي ١اييت ٜتِ فٗٝا ابساّ ايعكد ٚ ،مبا إ ٖٓاى اختالفاُ بني أْٛاع
ايٛناي ١نإ َٔ ايٝطري يًُػسع إ جيٝص يف ايكاْ ٕٛملٔ ٜسغب يف ايتعاقد إٔ ٜٛنٌ غدصاً
( )0جهرج حزبهن ،قهاعج التشازع بين الهصف التقميجي و االجرائي و السدتحجث
والسهضهعي ،مجمة الحقهق جامعة الكهيت ،العجد الثاني ،الدشة الدادسة و العذرون،

يهنيه 0251هــ ،ص .007
– (2) Mc clean, " the conflict of laws, fifth edtion, sweet and david
Maxwell, London, 2000, 449
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آخس ٚ ،فُٝا ٜتعًل بايعالق ١بني ايٛن ٚ ٌٝاملٛنٌٖٓ ،ا ايكاْ ٕٛاير ٟجيب إٔ ٜتِ تطبٝك٘
عً ٢ايٛناي ٖٛ ١ايكاْ ٕٛايرٜ ٟتِ اختٝاز ٙصساس ،١ا ٚباإلَهإ ايٛص ٍٛاي َٔ ٘ٝظسٚف
ايتعاقد  ٚاذا َا مل ٜتِ ايتٛصٌ اي َٔ ٘ٝخالٍ االزاد ٠ايصسحي ١ا ٚايطُٓ ١ٝفكد ذٖب
ايبعض َٔ فكٗا ٤ايكاْ ٕٛإ يف َجٌ ٖر ٙاسباالت ٜتِ تطبٝل ايكاْ ٕٛايرُٜ ٟطبل عً ٢ايعكد
ايرٜ ٟتِ ابساَ٘ بني ايٛن ٚ ٌٝايػري ٚ ،غايباً َا ٜهٖ ٕٛرا ايكاْ ٖٛ ٕٛايكاْ ٕٛاشباص مبشٌ
تٓفٝر ايعكد أ ٚقاْ ٕٛضبٌ االقاَ ١االعتٝاد ١ٜيًٛن ٌٝيف ْفظ ايٛقت ٚ ،يعٌ ايعً ١يف ٖرا ٖٛ
إٔ ايٛن ٌٝأ ٚايٓا٥ب ٖ ٛصاسب االدا ٤املُٝص ،فٗٓا ضٝه ٕٛي٘ دٚز اجياب ٚ ٞيٝظ يًٛناي١
أ ١ٜأُٖ ١ٝبد ٚ ،ْ٘ٚنريو إٕ عالقت٘ باملٛنٌ تٓشصس يف االعداد يًعكد ا ٚايتصسف ايرٟ
ضٝك ّٛب٘ ،اَا َٔ ْاس ١ٝايعالق ١بني ايٛن ٚ ٌٝايػري ،فإٕ ايٛنٖٓ ٌٝا ٖ ٛصاسب األدا٤
املُٝصٚ ٚ ،فكاً ملا تكدّ فإٕ ايعكد ايرٜ ٟتِ ابساَ٘ َع ايػري ٜه ٕٛقاْ ٕٛايبًد اير ٟتتِ ف٘ٝ
ممازض ١ايٛن ٌٝيطًطات٘ املد ٍٛبٗا ٖ ٛايٓافر ٚفكا ً ملا تتذ٘ اي ٘ٝازاد ٠املٛنٌ  ٚايرٟ
ٜه ٕٛعاد ٖٛ ٠ضبٌ االقاَ ١املعتاد ٠يًٛن ٌٝسني ابساّ ايعكد ،أ ٚقاْ ٕٛاملسنص اير ٟضٝتِ
فَ ٘ٝػسٚع٘ إ نإ تادساً ٖ ٚ ،را َا أخرت ب٘ اتفاق ١ٝالٖا ٚ 1978 ٟاملدتص ١بتشدٜد
ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً ٢املطا ٌ٥املتعًك ١بعكٛد ايٓٝاب ٚ ١نريو ايٛضاط.١
ادلطهب انثاوي

عمذ ادلستههك
يكد ْصت ايفكس ٠األٚىل َٔ املاد َٔ )5( ٠اتفاق ١ٝزَٚا ٚ 1980املادَٔ )6( ٠
اتفاق 2008 ١ٝعًَ ٢ا ٜأت:ٞ۔ تطبل ٖر ٙاملاد ٠عً ٢ايعكٛد اييت ٜه ٕٛضبًٗا دبٗٝص
َٓكٛالت َاد ١ٜأ ٚخدَات يػدص (املطتًٗو الضتعُاهلا خازز ْػاط٘ ايتذاز ٟا ٚاسبسيف
ٚنريو ايعكٛد اشباص ١بتُٖ ٌٜٛرا ايتذٗٝص).
ففُٝا ٜتعًل بتفطري ايفكس َٔ )1( ٠املادٜ )5( ٠ك ٍٛتكسٜس فسٜل ايعٌُ اٟ
تفطريٖا جيب إٔ ٜه ٕٛعً ٢ض ٤ٛايكصد َٓٗا  ٖٛٚمحا ١ٜايطسف ايطعٝف ٚعً ٢ض٤ٛ
االتفاقٝات ايدٚي ١ٝاييت تٗدف اىل ْفظ ايػاَ ١ٜجٌ اتفاق ١ٝبسٚنطٌ اشباص ١باالختصاص
ايكطاٚ ٞ٥تٓفٝر األسهاّ يف املٛاد املدْٚ ١ٝايتذاز ١ٜيطٓ 1968 ١املعكٛد بني دٍٚ
اجملُٛع ١االقتصاد ١ٜاألٚزبٚ ١ٝاالذباد األٚزب.ٞ
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ٚميهٔ إٔ ْطتدًص َٔ ْص ايفكس )۱( ٠بإٔ طًب اشبدَات ٚغسا ٤ايبطا٥ع
(ايطًع) ٖ ٛيالضتعُاٍ ايػدص ٞا ٚايعا ًٞ٥ا ٚاملٓصي ٖٛٚ ٞاضتدالص عً ٢ضَ ٤ٛا دا٤
يف اتفاق ١ٝفٓٝا يًبٝع ايدٚي ٞيًبطا٥ع يطٓ ۱۸۹۱١بٗرا ايػإٔ (املاد)٢/٥ ٠
ٚقد ساٚيت ضبهُ ١ايعدٍ األٚزب ١ٝتفطري ايٓصٛص اشباص ١فُٝا تعٓ ٘ٝبعكٛد
املطتًٗو تفطريا قصدٜا د ٕٚايتكٝد حبسف ١ٝايٓصٛص ٚذيو يف قطBenin casa V ١ٝ
 Dentalk it srlضٓ ۱۸۸۱ ١سٝح صسست إ ايعكٛد اييت تعكد يػسض اغباع
سادٝات ايفسد اشباصٚ ١اييت باالضتٗالى ايػدص ٞتهَ ٕٛػُٛي ١بايٓصٛص اييت تٛضع
سبُا ١ٜاملطتًٗو باعتباز ٙايطسف ايطعٝف اقتصادٜا ْٚس ٣إ زأ ٟضبهُ ١ايعدٍ األٚزب١ٝ
ميهٓٓا َٔ ايك ٍٛبإٔ عكٛد املطتًٗو ٖ ٞاييت ٜه ٕٛضبًٗا تًك ٞاشبدَات ٚايبطا٥ع
(ايطًع) يػسض االضتعُاٍ ايػدص ٞا ٚايعا ًٞ٥ا ٚاملٓصيَٚ ٞع ٖرا اذا سددْا عٓاصس ٖرا
ايعكد ايالشَ ١العتباز ٙعكد َطتًٗو ْه ٕٛقد تٛصًٓا اي ٘ٝد ٕٚاسباد ١اىل تعسٜف:
ايعٓصس األ :ٍٚإٔ املعاًَ ١تتطُٔ تكد ِٜخدَات أ ٚضًع (بطا٥ع َٓكٛيٜٚ )١دخٌ يف ذيو
متٖ ٌٜٛر ٙاملعاًَ ١ايعكد بايكسٚض َجال .ضٛا َٔ ٤قبٌ ايبا٥ع ا ٚغدص ثايح.
أَا ايعٓصس ايجاْ :ٞإ ٜه ٕٛايػدص املطتًٗو غدصا طبٝعٝا ٚيٝظ َعٜٓٛا أَ ٚؤضط١
ٖٚرا ٚاضح َٔ قساز ضبهُ ١ايعدٍ األٚزب ١ٝيف قسازٖا يطٓ ۱۸۸۱ ١بصساس ١ايعباز٠
(يػسض اغباع سادٝات) ايفسد اشباصٚ ١إٕ ناْت اتفاق ١ٝزَٚا مل تٓص عًٖ ٢را ايعٓصس
صساس.١
ايعٓصس ايجايح :جيب إٔ ٜهَ ٕٛصٚد اشبدَات ا ٚايطًع ٜك ّٛبتصٜٚدٖا يف صباٍ ْػاط٘
ايتذاز ٟا ٚاملٗين ٚإ عدّ ذنس ٖرا يف اتفاق ١ٝزَٚا ال ٜعين إ تطتعٌُ اسبُا ١ٜضد ايبا٥ع
غري احملرتف يطًع َطتعًُٚ ١ال ميهٔ يًُطتًٗو إ ٜطايب باسبُا ١ٜضد با٥ع ٖر ٙايطًع.
ٚعً ٢ض ٤ٛعٓاصس عكد املطتًٗو ميهٔ ايك ٍٛإٕ مما ٜعترب عكد املطتًٗو عكٛد بٝع
ايبطا٥ع ْكدا ا ٚباال٥تُإ عكد اجياز املباٜعٚ Hire purchase ١عكد االجياز ايعادٟ
عكٛد ايتأَني عدا عكٛد ايتأَني املطتجٓا ٠مبٛدب االتفاقٚ ١ٝذيو إذا نإ ايػسض َٓٗا
يالضتعُاٍ ايػدص ٞا ٚايعا ًٞ٥ا ٚاملٓصيٚ ٞيهٔ نٝف تتِ محا ١ٜاملطتًٗو ٚفكا يالتفاق١ٝ؟
إٔ اسبُا ١ٜاملكصٛد ٖٞ ٠يف تطبٝل ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل عً ٢عكد املطتًٗو األنجس
َال ١ُ٥ملصًشت٘ عً ٢ايٛد٘ املبني يف ايفكسات االخس َٔ ٣املاد َٔ )5( ٠االتفاق ١ٝاسبُا١ٜ
مبٛدب املاد )٥/٢( ٠سٝح تٓص عًَ ٢ا ": ًٜٞزغِ َا ٚزد يف ْصٛص املاد )3( ٠فإٕ

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (73), Year (23

القانهن الهاجب التطبيق باالستشاد إلى فكرة األداء السسيز

257

اختٝاز ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل ال حيسّ املطتًٗو َٔ اسبُا ١ٜاييت تطُٓٗا ي٘ ايٓصٛص
األَس ٠يف قاْ ٕٛايبًد اير ٟف ٘ٝضبٌ اقاَت٘ االعتٝاد ١ٜإذا نإ اْعكاد ايعكد قد ضبك٘ يف ٖرا
ايبًد عسض بايطسم اشباص ١ا ٚعٔ طسٜل ايٓػس ا ٚاذا نإ املطتًٗو قد امت يف ٖرا ايبًد
االعُاٍ ايطسٚز ١ٜاالْعكاد ايعكد ا ٚنإ املتعاقد َع املطتًٗو ا ٚممجً٘ قد اضتًِ طًب
ايتذٗٝص يف ٖرا ايبًدٚ .اذا نإ ايعكد عكد بٝع بطا٥ع ٚنإ املطتًٗو قد ضافس َٔ ٖرا ايبًد
اىل بًد ادٓيب ٚف ٘ٝقدّ طًب ايتذٗٝص بػسط إ ايطفس ٠ناْت َٓعُ َٔ ١قبٌ ايبا٥ع ايػسض
سج٘ عً ٢إبساّ ٖرا ايعكد.
إٕ ايفكس َٔ )٢( ٠املاد ٠اشباَط ١تٓص عً ٢عدّ سسَإ املطتًٗو َٔ بايكٛاعد
اآلَس ٠يف ٖرا اجملاٍ يف ايكٛاعد اييت ال ميهٔ يًُتعاقد ٜٔاضتبعاد تطبٝكٗا عً ٢عكدُٖا
َٚجاهلا يف صباٍ عكد املطتًٗو املد ٠ايالشَ ١إليػا ٤ايعكٛد ا ٚغسط اسبد األدْ ٢يًُٛاصفات
ايٓٛع ١ٝيًبطاعٚ ١ايكٛاعد اشباص ١باملٓافط ١غري املػسٚعٖٚ ١ر ٙاألخريٚ ٠إ ناْت سبُا١ٜ
اجملتُع االٕ فٗٝا محا ١ٜيًُطتًٗو بصٛز ٠غري َباغس.٠
إٕ تطبٝل املاد )٥/٢( ٠ال ٜعين عدّ ْفاذ اختٝاز ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل
مبٛدب املادٚ )3( ٠نٌ َا يف األَس إٔ ٖرا االختٝاز ال حيسّ املطتًٗو َٔ اسبُا ١ٜاييت
تٛفسٖا ايكٛاعد اآلَس ٠يف قٛاْني ايبًد ايرٜ ٟك ِٝف ٘ٝاقاَ٘ اعتٝادٜٚ ١ٜطبل ايكاْ ٕٛاملدتاز
فُٝا ال خيص قٛاعد اسبُا ١ٜاييت ٜٛفسٖا ي٘ قاْ ٕٛبًد اإلقاَ ١االعتٝادٚ ١ٜال ٜٛفسٖا ي٘
ايكاْ ٕٛاملدتاز ٚقد ٜكتصس ايتطبٝل َٔ قاْ ٕٛضبٌ االقاَ ١االعتٝاد ١ٜعً ٢ايكٛاعد االَس٠
اييت تٛفس اسبُا ١ٜاالعً ٢بدال َٔ ايكٛاعد اآلَس ٠يف ايكاْ ٕٛاملدتاز اييت تٛفس يًُطتًٗو
اسبُا ١ٜاالقٌ عٓد اختالف اسبُاٜتني نُا ال ْٛعا.
ٚال بد َٔ االغاز ٠اخريا اىل اسباالت اييت تطبل فٗٝا ايكٛاعد اآلَس ٠يف قاْ ٕٛبًد
اقاَ ١املطتًٗو االعتٝاد ١ٜسبُاٜت٘ زغِ ٚدٛد قاْ ٕٛقد ٚقع عً ٘ٝاالختٝاز عكد املطتًٗو
ٚميهٔ امجاٍ ٖر ٙاسباالت حباالت أزبع عً ٢ايٛد٘ اآلت:ٞ
(أ)  -اذا نإ اْعكاد ايعكد يف ضبك٘ عسض يف بًد اإلقاَ ١االعتٝاد ١ٜيًُطتًٗو ضٛا ٤بايطسم
اشباص ١ندع ٠ٛغدصَ ١ٝجال ا ٚبطسٜل ايٓػس بأٚ ١ٜض ١ًٝناْت يف ايصشف ا ٚايساد ٜٛاٚ
ايتًفصٚ ٕٜٛغريٖا َٔ ٚضا ٌ٥ايٓػس.
(ب)  -اذا نإ املطتًٗو قد امت يف بًد اإلقاَ ١االعتٝاد ،١ٜيًُطتًٗو األعُاٍ ايطسٚز١ٜ
الْعكاد ايعكد نإدسا ٤املفاٚضات اييت تطبل ايعكد عاد.٠
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(ز) -اذا نإ املتعاقد َع املطتًٗو ا ٚممجٌ ٖرا املتعاقد قد اضتًِ طًب ايتذٗٝص يف بًد
اإلقاَ ١االعتٝاد ١ٜيًُطتًٗو.
(د) -اذا نإ ايعكد عكد بٝع بطا٥ع ٚنإ املطتًٗو قد ضافس َٔ ايبًد ايرٜ ٟك ِٝف ٘ٝعاد٠
إىل بًد أدٓيب ٚف ٘ٝقدّ طًب ايتذٗٝص ٚنإ ايطفس َٓعُا َٔ قبٌ ايبا٥ع يػسض سح
املطتًٗو ا ٚاغسا ٘٥عً ٢عكد ٖرا ايعكد.
ادلطهب انثانث

عمذ انرتخيض و ومم انتكىهىخيا
ٚفكاً يًكٛاعد ايعاَ ،١فإٕ عكٛد ايعكٛد اشباص ١بايرتاخٝص املتعًك ١بٓكٌ
ايتهًٓٛدٝا ،ال بد إ ربطع يًكاْ ٕٛاير ٟتتفل ف ٘ٝازاد ٠االطساف ،ضٛا ٤ناْت تًو االزاد٠
صسحي ١أّ ضُٖٓٓ ٚ ،١ٝا ميهٔ إٔ ْطسح ايتطاؤٍ اآلت ،ٞنٝف ٜتِ ذبدٜد قاْ ٕٛايعكد؟
ٜرٖب داْب َٔ ايفك٘ اىل ايك ٍٛبإ عكد ايرتخٝص ٜكع اضاضاً عً ٢االبتهاز ازبدٜد اٚ
اضتػالٍ اخرتاع ضابل ٚ ،يعٌ ابسش ايعٓاصس املُٗ ١يف َجٌ تًو ايعكٛد ٖ ٛاملًه ١ٝايفهس ١ٜأٚ
َا ميهٔ إٔ ْطُ ٘ٝباملاٍ املعٓ ،ٟٛيريو فإٕ ايكاْ ٕٛاير ٟميهٔ إٔ ٜتٛىل تٓعَ ِٝجٌ
ٖر ٙاسباالت ٖ ٛايكاْ ٕٛايرٜ ٟطبل عً ٢األَٛاٍ ْٖ ٛفط٘ َا ٜطبل عً ٢عكٛد ايرتخٝص
أ ٚايعكٛد اشباص ١بٓكٌ ايتهًٓٛدٝا
ٜٚس ٣أصشاب ٖرا االدبا ٙإ تطبٝل ْعاّ قاْٚ ْٞٛاسد عً ٢املاٍ ضٛا ٤نإ
َادٜاً اَ ٚعٜٓٛا ٖ ٛأفطٌ اسبً ،ٍٛنُا ميهٔ إٔ ٜتِ تاليف َطأي ١ايتفسق ١يف املطاٌ٥
املتعًك ١باملاٍ أٜاً نإ.
ٜٚرٖب زأ ٟآخس اىل ايك ٍٛبإٔ صاسب االدا ٤املُٝص يف َجٌ ٖر ٙاسبايٖٛ ١
صاسب االخرتاع األصً ٞا ٚصاسب ايطس ايصٓاع ٞأَٛ ٚزد ايتهٓٛيٛدٝآٖ ٚ ،ا ٜهٕٛ
ايكاْ ٕٛاير ٟجيب إٔ ٜتِ تطبك٘ عًَ ٢جٌ ٖر ٙايعكٛد ٖ ٛقاْ ٕٛدٚي ١املٛطٔ أ ٚقإْٛ
ضبٌ اإلقاَ ١ايعاد.١ٜ
ٚقد أصبح ٖرا ايسأ ٖٛ ٟايطا٥د يف ايد ٍٚاملتكدَ ٚ ١ذيو َٔ أدٌ محا ١ٜاملصاح
نُٛزد زٝ٥ط ٞيًتهًٓٛدٝا مبدتًف أْٛاعٗا ٚ ،قد أخر بٗرا ايسأ ٟايكاْ ٕٛاجملس ٟعاّ
 ٚ 1979ايرْ ٟص عًَ ٢ا َعٓا ٙاْ٘ يف ساي ١اْعداّ االختٝاز صساس ١ا ٚضُٓاً يًكإْٛ
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املعين بايعكد ،فإٕ ايكاْ ٕٛاير ٟجيب إ ٜتِ تطبٝك٘ عً ٢ايعكد يف َجٌ ٖر ٙاسبايٖٛ ١

قاْ ٕٛايدٚي ١اييت ٜٛدد فٗٝا ايعكد ،ا ٚضبٌ االقاَ ١املعتاد.)1( ٠

اخلامتـت
بعد عسض َٛضٛع حبجٓا عٔ ايكاْ ٕٛايٛادب ايتطبٝل باالضتٓاد اىل فهس ٠األدا٤
املُٝص اتطح يٓا َا ٜأت:ٞ
 .1إٕ املكصٛد بفهس ٠األدا ٤املُٝص يف صباٍ ايعالقات ايدٚي ١ٝاملػٛب ١بعٓصس أدٓيب،
ٖ ٛااليتصاّ األنجس أُٖ ١ٝأ ٚايصف ١اييت ٜتُٝص بٗا ايعكد عٔ بك ١ٝايعكٛد.
 .2إٕ َٔ أبسش ايٛضا ٌ٥ملعسف ١األدا ٤املُٝص أ ٚايطسٜك ١اييت ٜتِ بٗا ايتٛصٌ ايٖٛ ،٘ٝ
االعتُاد عً ٢ايعٓاصس اييت تسبط َهْٛات ايعكد بعطٗا ببعض  ٚيٝظ ايعٛاٌَ اييت
تسبط ايعكد بايعٓاصس اشبازد ١ٝعٔ ايعكد اييت يٝظ هلا عالق ١مبا ٜتطُٓ٘ ايعكد ٖ ٚرا
األَس َٔ ايطٗٛي ١مبهإ إٔ ٜتِ ايتٛصٌ إي.٘ٝ
 .3إٕ ٖٓاى َٔ ايعكٛد اييت ميهٔ ايك ٍٛفٗٝا بأْ٘ ال ميهٔ االعتُاد عً ٢االيتصاّ فٗٝا
نأدا ٤ممٝص بايٓطب ١ألسد اطساف ايعالق ١ايعكد ١ٜنُا يف عكد املكاٜط ٚ ١ايرٜ ٟكّٛ
عً ٢أضاع َبادي ١ضًع ١بطًع ١ألٕ ايتصاّ نٌ َٔ ايطسفني يف ٖر ٙاسبايٜ ١ه ٕٛايتصاَاً
ممٝصاً ألٕ ايعكد يف ٖر ٙاسباي ١يٝظ إال ايتصاَات َتكابً ،١نريو ايعكٛد اييت تتعًل
باملًه ١ٝايفهسٖٓ ١ٜا َٔ املتعرز إٔ ٜتِ تفط ٌٝايتصاّ عًَ ٢ا ٜكابً٘ َٔ ايتصاّ
يًطسف اآلخس.
 .4إٕ األدا ٤املُُٝص نٓعس ١ٜميهٔ اعتبازٖا َٔ ايٓعسٜات ذات ايرتنٝص املٛضٛع ٞعً٢
ايعالقات ايتعاقد ،١ٜيهٓٗا ربتًف اختالفاً نبرياً َع ْعس ١ٜايرتنٝص اييت أخر بٗا ايكطا٤
ايفسْط ٚ ٞاالْهًٝص.ٟ
ٖٓ .5اى ساالت يًدسٚز اضتجٓا ً ٤عٔ اخطاع ايعكد اىل فهس ٠االدا ٤املُٝص اذا َا ظٗس دًً ٝا
َٔ ايعسٚف احملٝط ١بايتعاقد إٔ ٖٓاى قاْ ٕٛأٚثل صً ١بايسابط ١ايتعاقد ١ٜايكا ١ُ٥بني
االطساف.

( )0ابراهيم احسج ابراهيم ،القانهن الجولي الخاص ( تشازع القهانين) ( د.ن.ن )،0775 ،
ص. 125
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ايتٛصٝات :
ْ .1كرتح عً ٢املػسع ايعساق ٞاعتُاد َٓٗر األدا ٤املُٝص يف ايعكٛد ذات ايعالقات ايدٚي١ٝ
ألْٗا األنجس ضُاْ ١ألطساف ايعكد يف إْٗا ٤ايٓصاعات يف ْطام ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاشباص
بطٗٛي ١باالعتُاد عً ٢ايعكد.
 .2ايتٛص ١ٝبػُ ٍٛمناذز أخس َٔ ٣ايعكٛد ايدٚي ١ٝبطابط األدا ٤املُٝص ملا ٜتُتع ب٘
َٔ َصاٜا تُُٝص ٙعٔ غري ٙيف ْطام ايكاْ ٕٛايدٚي ٞاشباص.
 .3ايتٛص ١ٝيألنادميٝني ايكاْْٝٛني يف ازباَعات ايعساق ١ٝبايبشح يف َٛضٛع األدا ٤املُٝص
يه ٕٛاملٛضٛع مل ٜطتٛيف سكُ٘ بايبشح.
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