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ػؼٛ ١٘أٖ اٌزذس٠س عبِؼخ اٌّشلت و١ٍخ اٌمبْٔٛ
  

 

 مقدمة

مبدأ عدالة العقد، هو إن من أهم المبادئ التً تحكم العقود الدولٌة، خاصًة فً مجال االستثمار،      

 .(1)بٌن طرفٌه، فال ٌؽتنً طرؾ على حساب الطرؾ اآلخرفالعقد ٌجب أن ٌحقق التوازن االقتصادي 

تمتاز باستمرارها  الدولً الخاص وبما أن عقود االستثمار المبرمة بٌن الدولة المضٌفة والمستثمر    

عند إبرام  أو لٌس من الممكن توقعهامتوقعٍة، لفترة زمنٌة طوٌلة، ٌمكن من خاللها حصول أحداث ؼٌر 

ٌ   لعقد، مماا التً  نتٌجة اختالل التوازن العقدي فً الظروؾ ر النزاع بٌن أطراؾ عقد االستثمارٌثقد 

كال نها  من قبل اإلو النهٌار التام،إلى ا االستثماري ض العقدقد ت عر   أبرم فً ظلها التعاقد، وهذه األمور

ه،  ولكن ال ٌستدعً إلؽا ٌتعرض العقد إلى خلل فً توازنه، الطرفٌن كما فً حاالت القوة القاهرة، وقد

 .(2)وإنما إعادة مراجعته، وإعادة التفاوض فٌه مجدداً بشؤن شروطه، وهً حالة الظروؾ الطاربة

لذا اخترنا هذا الموضوع هدفاً للدراسة فً هذا البحث لتسلٌط الضو  على أهم المنازعات الناتجة     

برم فً ظلها التعاقد االستثماري الدولً على  أن نقسم هذا العمل الً مطلبٌن عن تؽٌر الظروؾ التً أ

القوة القاهرة، التً تم فٌها التعاقد نتٌجة   المنازعات الناجمة عن تؽٌر الظروؾاألول ٌتناول أهم 

الحاالت عن تؽٌر الظروؾ التً تم فٌها التعاقد نتٌجة  المنازعات الناجمةوالثانً ٌستعرض تلك 
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 المطلب األول

 نتٌجة القوة القاهرة (التً تم فٌها التعاقد)المنازعات الناجمة عن تغٌر الظروف 

 هاتعرٌف  بهدؾ االستثمار الدولًالعمل جرى على إدراج شرط القوة القاهرة فً عقود  رؼم أن     

ٌمكن أن تشكل قوة و  ؼٌر متوقعة،وكٌفٌة التعامل معها، وتحدٌد األحداث والظروؾ التً تعتبر ظروفاً 

 عمال هذا الشرط. إعن  قاهرة، إال أن ذلك لم ٌحل دون حدوث كثٌر من المنازعات الناجمة

مجموعة من األحداث ؼٌر المتوقعة وؼٌر  أو فالقوة القاهرة فً مفهومها االصطالحً تعنً: حدث    

رتب علٌها انقضا  التزامه الستحالة تنفٌذه لمقاومة، وهً تحدث بفعل مستقل عمن ٌتذرع به، وٌتلالقابلة 

 .(1)دون أن ٌتحمل تبعة ذلك

لٌس فً   تتجسد فً ظروؾ استثنابٌة عامة -كما استقر فً الفقه والقضا  الدولً -فالقوة القاهرة    

وة وؼالباً ما تشمل الق توقعها، أو در  نتابجها، وٌصبح معها تنفٌذ االلتزامات العقدٌة مستحٌالً، اإلمكان

قوى الطبٌعة، كالكوارث الطبٌعٌة،  القاهرة مجموعة من األحداث منها على سبٌل المثال ال الحصر:

وكذلك الحروب بٌن  Covid-19كورونا  ، واالوببة كجابحةمثل الزالزل، والفٌضانات، والبراكٌن

ع العالقات بٌنها الصادرة من حكومة دولة معٌنة بقط  الدولة المضٌفة، والدولة المستثمرة، أو القرارات

تنفٌذ التزامات الطرؾ المنتمً إلى هذه الدولة مستحٌالً، وكذلك  وبٌن حكومة دولة أخرى، مما ٌجعل

 . (2)بإلؽا  العقد االستثماري، أو إنهابه  القرارات الحكومٌة الخاصة

النشاط وبما أن هذه األحداث ترتبط عادة بالحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة، أو تتصل بطبٌعة     

، الدولً والتً ترتبط باالستثمار االستثماري، فتحدٌد تلك األحداث التً تندرج تحت إطار القوة القاهرة،

، والذي هو إلٌهٌساعد فً تحدٌد اآلثار التً تترتب علٌها، وبالتالً تحدٌد النظام القانونً الذي تخضع 

 فً أؼلب الحاالت ٌكون القانون الواجب التطبٌق على العقد. 

لعام التً أنشؤها إصالح قانون العقود  ( من القانون المدنً الفرنسً الجدٌد،2020ووفًقا للمادة )   

: "تتحقق القوة القاهرة فً المسابل التعاقدٌة عندما ٌمتنع على المدٌن تنفٌذ التزامه نتٌجة حادث 0326

لعقد، ولم ٌكن من الممكن خارج عن سٌطرته، ولم ٌكن باإلمكان، على نحو معقول، توقعه عند إبرام ا

تجنب آثاره باتخاذ التدابٌر المناسبة. إذا كان المانع مإقتا ٌوقؾ تنفٌذ العقد ما لم ٌكن التؤخر الناجم عنه 

ا ٌعتبر العقد مفسوًخا مبرراً لفسخ العقد. وإذا كان المانع ن ًٌ بقوة القانون وٌبرأ االطراؾ من التزاماتهم هاب

 . (3)"2-2032و2032ا فً المواد طبًقا للشروط المنصوص علٌه

( من ذات القانون، وصؾ القاضً الفرنسً القوة القاهرة بتجمٌع ثالثة 2270وبموجب المادة )    

 عناصر وهً: عدم القدرة على التنبإ، وعدم القدرة على المقاومة، والعوامل الخارجٌة.

هرة بحٌث ٌجب أن ٌكون الحدث ومن ثم ٌحدد النص الجدٌد هذه الشروط، لكً تكون هناك قوة قا    

الذي ٌعتبر)خارج عن سٌطرة المدٌن(، )ال ٌمكن التنبإ به بصورة معقولة عند إبرام العقد( وأنه ال 

 . (4) ٌمكن تفادي آثاره )بتدابٌر مناسبة(

 القدٌم،   والذي القانون المدنً الفرنسًمما ٌبدو أن التعرٌؾ الجدٌد أقل صرامة مما هو علٌه فً     

 أو الحادث الفجابً، ،فً حالة القوة القاهرة على إعفا  المدٌن من تنفٌذ التزامه( 2274)فً المادة نص 
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بسبب قوة قاهرة أو حادث فجابً أن  ال محّل ألي تعوٌض عندما ٌكون مستحٌالً على المدٌن،" بؤنه:

 . (1)"ٌقدم أو أن ٌفعل ما كان التزم به، أو أنه فعل ما كان ممنوعاً علٌه

توقعه  وأعلٌه  حادث ال ٌمكن التؽلب: "على أنها القدٌم فتعرؾ القوة القاهرة فً القانون الفرنسً    

الحادث على أنه  ٌتم تكٌٌؾحتى  هذه الشروط الثالثة مجتمعة معاً  وٌجب أن تكون ،نتٌجة قوة خارجٌة

ن ٌٌ  والقضا  الفرنس  وهً المادة التً ٌستقر الفقه  ،(2274) ادةمالحاالت القوة القاهرة بموجب  إحدى

ثالثة ٌشار إلى كل منهما بكلمة واحدة،  شروطما لحادثة  استٌفا  نها تستلزم لتفعٌل القوة القاهرةعلى أ

 أال وهً: 

 " أي عدم إمكانٌة دفع الحدث.irresistibiliteأوالً: االستعصا  "

 " أي عدم إمكانٌة توقع الحدث.imprevisibiliteوثانٌاً: المفاجؤة "

 . (2)"، أي أن ال ٌكون للمدٌن ٌد فً وقوع الحدثexterioriteثاً: األجنبٌة "وثال

تجاهه. وال ٌوجد قوة قاهرة إذا كانت هناك وسٌلة   شًإذاً القوة القاهرة هً حادث ال ٌمكن فعل      

 أخرى لتنفٌذ االلتزام ولو بتكلفة أعلى.

نٌكون  ال  أــــة التصـــــرؾ فٌجب إذاً عــــلى الطرؾ المدٌن الذي ٌعلن استحالـ          اللجو من  قد تمك 

 بتكلفة أعلى. كان حتى ولو بالتنفٌذن أن ٌسمح كإلى حّل بدٌــــل كان من المم

من طرؾ  شكلة فً إطار ؼرفة التجارة الدولٌة فً الدعوى المقامةوهذا ما دعى هٌبة التحكٌم الم      

خٌص لتصنٌع مالبس تحمل عالمة تجارٌة معٌنة، بشؤن تنفٌذ عقد تر ؛فرنسً ضد آخر جزابري

ًً  وتسوٌقها حصرٌاً فً نطاق جؽرافً متمثل فً دولة الجزابر وثمانٌة عشر بلدٍ  ، مع نقل أفرٌق

 ،(المساعدة التقنٌة إلى الطرؾ الجزابري )بشؤن تصمٌم وتصنٌع واستخدام المنتجات لمدة ثالث سنوات

الطرؾ الفرنسً، والمتمثلة فً سداد مقابل  قاتحٌث توقؾ الطرؾ الجزابري عن تسدٌد مستح

، بعد من عدمه على سداده بؽض النظر عن االنتاج الترخٌص )أتاوة(، فً حده األدنى الثابت، والمتفق

وهو ما دعا الطرؾ الفرنسً إلى  ،أن سّدد الطرؾ الجزابري عن السنة األولى ونصؾ السنة الثانٌة

 األول التجارة الدولٌة، بالتطبٌق لعقد الترخٌص حٌث لم ٌنازع اللجو  إلى التحكٌم تحت رعاٌة ؼرفة 

تزامات التعاقدٌة، بالتطبٌق لنظرٌة القوة القاهرة فً القانون لمن اال بإعفابهفً وجود العقد، ولكنه دفع 

ّدعى الطرؾ الجزابري أن قدراً من المقابل المستحق ٌتعذر تحوٌله احٌث  ،(قانون العقد) الفرنسً

وذلك بصدور أمر من الحكومة الجزابرٌة بتارٌخ  ،د مصرفٌة بتدخل الحكومة الجزابرٌةقٌو نتٌجة

اقتصادٌة وسٌاسٌة  حوادثتمثلت فً  ،ٌوصً بخفض الواردات وأنه أمام حالة قوة قاهرة   0/0/2000

 صعوبة استٌراد المواد األولٌة من األول:وتتمثل هذه الحوادث فً أمرٌن:  ،أثنا  فترة تنفٌذ العقد

ٌوصى بخفض الواردات، وبخفض  0/0/2000الخارج بسبب قٌود جمركٌة جزابرٌة حكومٌة بتارٌخ 

نتاجٌة ألعمال التخرٌب حدى وحدات الطرؾ الجزابري اإلاتعرض  ثانً:الوالدفع بالعمالت األجنبٌة، 

ثر هذه الوحدة بالحرٌق، وعلى الرؼم من عدم إنكار الطرؾ الفرنسً أل ةصابإالمرتبطة باإلرهاب و

إال أنه اعترض على  الجزابر أثنا  فترة تنفٌذ العقد،الظروؾ السٌاسٌة واالقتصادٌة التً اجتاحت 

د استجاب ق والحال أن الطرؾ الفرنسً  المسإولٌة،ٌة من فاالدعا  باستٌفابها أركان القوة القاهرة المع

ح الطرؾ الفرنسً خطار الطرؾ الجزابري بما ٌواجهه من صعوبات فً التصنٌع، حٌث اقترإلى إ

مواد أولٌة متوافرة محلٌاً وبعد ذلك عرض النماذج  على الجزابري متابعة التصنٌع باستخدام أفضل

ب مامن الموافقة علٌها أو  جزة على الطرؾ الفرنسً حتى ٌتمكنالمن رفضه الطرؾ  رفضها، وهو ما ر 

ثبات أهم أركان إالجزابري عن  وأمام عجز الطرؾ ،مستنداً إلى طرٌقة التصنٌع فً العقد ؛الجزابري
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" حٌث لم ٌثبت عدم irresistibiliteفً استحالة تنفٌذ االلتزام )االستعصا (" ةالقوة القاهرة والمتمثل

داخلً الذي اختاره لقانون اللعدم إمكانٌة التؽلب علٌه، سوا  طبقاً  أو إمكانٌة تفادي حادث القوة القاهرة

،            و أعراؾ التجارة الدولٌةأالعامة  المبادئأو باالستناد إلى  ،فرنسً()القانون المدنً ال األطراؾ للعقد

لٌست استحالة  ألن استحالة الدفع ؛األمر الذي جعل محكمة التحكٌم تصدر حكمها بعدم وجود قوة قاهرة

رة الدولٌة لزم بتنفٌذ العقد بحسن النٌة ومصدر التزامه قانون التجاأي بمعنى أن المدٌن م   ،كاملة مطلقة

ذاته، فٌجب أن ٌخطر الطرؾ اآلخر بالوقابع التً ٌرى فٌها مانعاً من التنفٌذ، وعلٌه أن ٌثبت بؤن حادث 

قدسٌة العقد وأن القوة القاهرة تعد  هو ألن األصل ؛القوة القاهرة ال ٌمكن ألي محترؾ مثله أن ٌتفاداه

 . (1)تنفٌذ العقود الدولٌةعمدة أعد من أهم  والذي مبدأ سلطان االرادة، لىخروجاً ع

فً     ( الواردة263هناك نصان للقوة القاهرة أحدهما: المادة )فوأما فً القانون المدنً المصري     

عن سبب   إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشؤ : "إطار القواعد العامة فً المسإولٌة، والتً مفادها

أو خطؤ من المضرور، أو خطؤ من الؽٌر، كان ؼٌر أجنبً ال ٌد له فٌه، كحادث مفاجا، أو قوة قاهرة، 

 ."ما لم ٌوجد نص، أو اتفاق على ؼٌر ذلك ملزم بتعوٌض هذا الضرر،

على المدٌن أن  استحال اونصها: "إذ( الواردة فً مجال قواعد المسإولٌة العقدٌة، 023) والثانً: المادة

التزامه، مالم ٌثبت أن استحالة التنفٌذ قد نشؤت عن علٌه بالتعوٌض لعدم الوفا  ب م  ك  ح   ،ٌنفذ االلتزام عٌناً 

 . (2)"وٌكون الحكم كذلك إذا تؤخر المدٌن فً تنفٌذ التزامه سبب أجنبً ال ٌد له فٌه،

( من القانون المدنً المصري، على أنه: "ٌنقضً االلتزام إذا أثبت المدٌن 040كما نصت المادة )    

       ب أجنبً ال ٌد له فٌه". أن الوفا  به أصبح مستحٌالً علٌه لسب

فً ، وإنما تناول أحكامها (3)لم ٌعرؾ المشرع القوة القاهرة وكذلك الحال فً القانون المدنً اللٌبً    

إذا أثبت الشخص " من القانون المدنً المصري، ومفادها: (263)المقابلة للمادة  (260)مادتٌن األولى ال

، أو قوة قاهرة، أو خطؤ من المضرور، مفاجاله فٌه، كحادث  أن الضرر قد نشؤ عن سبب أجنبً ال ٌد

، (4) "ما لم ٌوجد نص، أو اتفاق على ؼٌر ذلك كان ؼٌر ملزم بتعوٌض هذا الضرر، أو خطؤ من الؽٌر،

إذا استحال على المدٌن أن ٌنفذ االلتزام عٌنا حكم :" على أنه نصت التً من ذات القانون( 020)والمادة 

عدم الوفا  بالتزامه، ما لم ٌثبت أن استحالة التنفٌذ قد نشؤت عن سبب أجنبً ال ٌد له علٌه بالتعوٌض ل

( من ذات القانون نصت 063، والمادة )(5)"فٌه، وٌكون الحكم كذلك إذا تؤخر المدٌن فً تنفٌذ التزامه

    ً ال ٌد له فٌه". "ٌنقضً االلتزام إذا أثبت المدٌن أن الوفا  به أصبح مستحٌالً علٌه لسبب أجنب على أنه:

( مدنً لٌبً 260( مدنً مصري، والمقابل لها من المادة )263والسبب األجنبً الوارد فً المادة )    

 قد ٌكون واحداً من األمور اآلتٌة: 

من القوة القاهرة، أو الحادث المفاجا  ٌشترط أن ٌكون كل   القوة القاهرة, أو الحادث المفاجئ: .7

              مكن توقعه، وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرٌة بقولها إن:مستحٌل الدفع، وؼٌر م

           من القانون المدنً تكون حرباً، أو زلزاالً،  (263)القوة القاهرة بالمعنى الوارد فً المادة "

                                                           
(

1
، ِغٍخ اٌؾى١ُ اٌؼب١ٌّخ، ثبة االعزٙبد 2000ٌسٕخ  10527( ؽىُ رؾى١ُ ٔٙبئٟ طبدس ِٓ غشفخ اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ، فٟ اٌمؼ١خ سلُ 

 ِٚب ثؼذ٘ب. 658، ص 2014اٌذٌٟٚ، أؽىبَ ِؾىّخ رؾى١ُ غشفخ اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ، ث١شٚد، اٌؼذد اٌضبٌش ٚاٌؼششْٚ،  ١ٌٛ٠ٛ 

(
2

ب٘شح، اٌطجؼخ ِؼٍمبً ػ١ٍٗ ثأؽذس أؽىبَ ِؾىّخ إٌمغ، اٌم -اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ -( د. أؽّذ إثشا١ُ٘ ػط١خ، ِغّٛػخ اٌزشش٠ؼبد اٌّظش٠خ

 .90، 63، ص2012اٌضب١ٔخ، 

(
3

ف اٌمٛح اٌمب٘شح فٟ اٌّبدح  ػٍٝ أٔٙب:        "ٟ٘ وً أِش ال ٠سزط١غ  269( فٟ ؽ١ٓ ٔغذ أْ لبْٔٛ االٌزضاِبد ٚاٌؼمٛد اٌّغشثٟ لذ ػشَّ

ىْٛ ِٓ شأٔٗ أْ ٠غؼً رٕف١ز اإلٔسبْ رٛلؼٗ وبٌظٛا٘ش اٌطج١ؼ١خ، اٌف١ؼبْ، اٌغفبف، اٌؾشائك، غبساد اٌؼذٚ،       ٚفؼً اٌسٍطخ، ٠ٚ

ٗ ػٓ االٌزضاَ ػّال ِسزؾ١ال، ٚال ٠ؼزجش ِٓ اٌمٛح اٌمب٘شح ا٤ِش اٌزٞ  وبْ ِٓ اٌّّىٓ دفؼٗ ِب ٌُ ٠مُ اٌذ١ًٌ ػٍٝ أٔٗ ثزي وً اٌؼٕب٠خ ٌذسئ

ثٗ ٌّب ٚسد فٟ ِغٍخ ٔفسٗ، ٚوزٌه ال ٠ؼزجش ِٓ لج١ً اٌمٛح اٌمب٘شح اٌسجت اٌزٞ ٠ٕزظ ػٓ خطأ سبثك ٌٍّذ٠ٓ"، ٠ٚؼذ ٘زا اٌزؼش٠ف ِشب

، ِٚب ٠ؤخز ػٍٝ ٘زا اٌزؼش٠ف، اٌزؼذاد اٌزٞ أٚسدرٗ اٌّبدح ؽٛي رطج١مبد اٌمٛح اٌمب٘شح      ِّب 283االٌزضاِبد ٚاٌؼمٛد اٌزٛٔس١خ اٌّبدح 

 ٠ٛؽٟ  أٔٗ ؽظش اٌظٛس ٌُٚ ٠ٛسد٘ب ػٍٝ سج١ً اٌّضبي. 

(
4

  33، ص2003اٌمبْٔٛ، ؽشاثٍس، اٌطجؼخ ا٤ٌٚٝ، ( اٌغش٠ذح اٌشس١ّخ، ِذٚٔخ اٌزشش٠ؼبد، اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، إداسح 

(
5

 .43( اٌّشعغ اٌسبثك، ص 
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ستحالة أو حرٌقاً، كما قد تكون أمراً إدارٌا واجب التنفٌذ، بشرط أن ٌتوافر فٌها استحالة التوقع، وا

الدفع، وٌنقضً بها التزام المدٌن من المسإولٌة العقدٌة، وتنتفً بها عالقة السببٌة بٌن الخطؤ 

 .(1)"والضرر فً المسإولٌة التقصٌرٌة، فال ٌكون هناك محل للتعوٌض فً الحالتٌن

هً التً  -وعلى ما جرى به قضا  هذه المحكمة -وكذلك بقولها أن: "القوة القاهرة التً ٌنفسخ بها العقد

أنه إذا كانت القوة  تجعل تنفٌذ العقد مستحٌالً استحالة مطلقة؛ لسبب أجنبً عن المدٌن؛ مما مإداه

القاهرة تمثل مانًعا مإقًتا من التنفٌذ، فال ٌكون لها أثر سوى وقؾ تنفٌذ االلتزام فً الفترة التً قام فٌها 

 .(2)التنفٌذ" الحادث حتى إذا مازال هذا الحادث عاد لاللتزام قوته فً

من التقنٌن المدنً ٌصؾ القوة القاهرة والحادث الفجابً  263وأًٌضا بقولها: "إذا كان نص المادة     

بؤنهما عبارة عن  سبب أجنبً ال ٌد للشخص فٌه، إال أنه ٌحتاج إلى تحدٌد، فٌشترط العتبار الحادث 

ا، وٌجب أن ٌكون الحادث من شؤنه أ ًٌ ن ٌجعل تنفٌذ االلتزام مستحٌاًل استحالة قوة قاهرة أو حادثا فجاب

مطلقة، فال تكون استحالة بالنسبة إلى المدٌن وحده بل استحالة بالنسبة إلى أي شخص ٌكون فً موقؾ 

 .(3)المدٌن"

وأًٌضا حكمها بؤن: "حالة القوة القاهرة هً التً ٌترتب علٌها تعرض المجتمع إلى ظروؾ    ؼٌر     

 .(4أو الثورات" قوع الكوارث الطبٌعٌة أو الفتن الداخلٌة أو اعتدا  خارجًعادٌة تخل سٌر الحٌاة كو

لُّ ما ٌترتب  وقولها بؤن: "قٌام القوة القاهرة ال ٌكون من شؤنه إهدار شرط التحكٌم المتفق علٌه، وإنما ك 

  .(5علٌه هو وقؾ سرٌان المٌعاد المحدد لعرض النزاع على التحكٌم إن كان له مٌعاد محدد"

 ثم ٌشترط لتحقق القوة القاهرة شرطٌن:  ومن

 األول: عدم توقع السبب األجنبً عند إبرام العقد.

 والثانً: أن ٌكون هناك استحالة مطلقة فً تنفٌذ االلتزامات التعاقدٌة.

فً المسإولٌة  فإذا تحقق الشرطان ٌنقضً التزام المدٌن فً المسإولٌة العقدٌة، وتنقطع عالقة السببٌة

 ولذلك فهً تعد مبدأً  ،نٌبٌن الخطؤ والضرر، فال ٌكون هناك مجال للتعوٌض فً المسإولٌتالتقصٌرٌة 

ا به فً كافة التشرٌعات الوطنٌة، وتكاد تجمع األنظمة القانونٌة على اعفا  المدٌن من المسبولٌة مسلمً 

بً، وال ٌخرج المدنٌة حٌثما تنقطع عالقة السببٌة بٌن عدم وفابه وتضرر الدابن، بثبوت السبب األجن

مفهوماً اتفاقٌاً ٌستمد  عن هذا اإلجماع سوى القانون اإلنجلٌزي، إذ أن مفهوم القوة القاهرة فً هذا النظام

 .(6)وجوده ونطاق تطبٌقه من تنظٌم األطراؾ له

 ههذا ما تإكدو به فً كافة التشرٌعات الوطنٌة مسلم   وٌتفق الفقه أٌضاً على أن القوة القاهرة مبدأ      

 .(7)حكام القضا  ذلك أ

                                                           
(

1
ِغّٛػخ اٌزشش٠ؼبد اٌّظش٠خ، اٌمبْٔٛ  َ،29/1/1976ثزبس٠خ  ق،31ٌسٕخ 423( ؽىُ ِؾىّخ إٌمغ اٌّظش٠خ، ؽؼٓ ِذٟٔ سلُ 

، 2012ا١ُ٘ ػط١خ، اٌمب٘شح، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، اٌّذٟٔ، ِؼٍمبً ػ١ٍٗ ثأؽذس أؽىبَ ِؾىّخ إٌمغ، إػذاد سئ١س اٌّؾىّخ اٌذوزٛس أؽّذ إثش

 .63ص

(
2

 َ.                30/1/1991ق، ثزبس٠خ  53ٌسٕخ 865( ؽىُ ِؾىّخ إٌمغ اٌّظش٠خ، ؽؼٓ ِذٟٔ سلُ 

(
3

 َ.                10/4/2012ق، ثزبس٠خ 69ٌسٕخ 677( ؽىُ ِؾىّخ إٌمغ اٌّظش٠خ، ؽؼٓ ِذٟٔ سلُ 

(
4

 َ.                2/2/2017ق، ثزبس٠خ 83ٌسٕخ 2711ؽؼٓ ِذٟٔ سلُ  ( ؽىُ ِؾىّخ إٌمغ اٌّظش٠خ،

(
5

 َ.                17/2/1965ق، ثزبس٠خ 30ٌسٕخ 406( ؽىُ ِؾىّخ إٌمغ اٌّظش٠خ، ؽؼٓ ِذٟٔ سلُ 

(
6
) Lesguillons, (H); Frustration, ForceMajeure, Imprevision, welgafallder Geschafts grundlage. 

Dr.Prat.com.Int,n4,1979,p.518. 

(
7

( د. ِظطفٝ ػجذ اٌّؾسٓ اٌؾجشٟ، اٌزٛاصْ اٌّبٌٟ فٟ ػمٛد اإلٔشبءاد اٌذ١ٌٚخ، دساسخ ِمبسٔخ، ثذْٚ روش ٌذاس ٔشش، اٌمب٘شح، 

 .259، ص 2002
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باعتبارها حدثاً تتوافر فٌه شروط عدم  ؛كما تؤخذ معظم أحكام التحكٌم الدولً بفكرة القوة القاهرة    

التوقع، واستحالة الدفع، واالستقالل عن إدارة المدٌن، وٌإدي إلى جعل االلتزام مستحٌالً استحالة 

 . (1)مطلقة

م عناألمر الذي     فً إعفا   به نتابج بالؽة األهمٌة تكمن م  قوة القاهرة مبدأ مسل  على اعتبار ال ٌنج 

فسخ العقد وعدم مسا لة ذلك فٌترتب على  ،المتعاقد من المسإولٌة سوا  أكانت تعاقدٌة أم تقصٌرٌة

ذلك أن المتعاقدٌن لٌسوا ملزمٌن بؤن  لو لم ٌتفق األطراؾ على تطبٌقها،المدٌن عن عدم التنفٌذ حتى و

 ذلك عقد على انتفا  مسإولٌة أي منهم إذا لم ٌتمكن من تنفٌذ التزاماته التً ٌرتبهاالحة فً ٌتفقوا صرا

هذه اآلثار مرهون بعدم اتفاق األطراؾ المتعاقدة على  العقد بسبب القوة القاهرة، إال أن تطبٌق

حمل المدٌن ذلك أن األصل هو أن أحكام القوة القاهرة تنطبق ما لم ٌتفق األطراؾ على ت ،استبعادها

 .(2) اتهاتبعل

من الظرؾ الطارئ  وهً أشد خطراً  ،أي أنه ٌجوز االتفاق على أن ٌتحمل المدٌن تبعة القوة القاهرة    

الذي ال ٌجوز االتفاق مقدماً على استبعاد حكم نظرٌة الظروؾ الطاربة قبل وقوعها وٌجوز للمدٌن أن 

والسبب فً ذلك أن الظروؾ  ،ال قبل ذلك ٌنزل عن حقه فً التمسك بالظرؾ الطارئ بعد حصوله

الظروؾ أكثر  رُّ ٌالطاربة أكثر وقوعاً فً الحٌاة العملٌة، مما ٌحمل المتعاقد القوي إلى االحتٌاط ضد تؽ

 .(3)من احتٌاطه ضد القوة القاهرة

كما ٌكفً أن ٌشٌر األطراؾ فً عقودهم إلى مجرد مصطلح القوة القاهرة دون وضع تفصٌالت له،    

ك أن لهذا المصطلح كٌان قانونً ٌشتمل على تعرٌؾ واضح وشروط تطبٌق محددة ونتٌجة متفق ذل

علٌها، وفً حالة حدوث نزاع بٌن األطراؾ على أي من هذه العناصر، فإن المحكم او القاضً لن ٌجد 

 .(4)صعوبة كبٌرة فً فض النزاع

( هو السبب الوحٌد فً ذلكر إذا كان فعل المضرور )سوا  أكان خطؤ، أم ؼٌ خطأ المضرور:. 0

على أحد، وقد ٌساهم خطؤ المضرور مع خطؤ المدعى علٌه فً  تقع إحداث الضرر به، فال مسإولٌة

: أن ٌكون أحد الخطؤٌن قد استؽرق اآلخر، ىوقوع الضرر، مما جعل الفقه ٌمٌز بٌن فرضٌتٌن األول

وٌستؽرق أحد الخطؤٌن اآلخر فً ، (5)والثانً: أن ٌكون كل خطؤ قد ساهم بدرجة ما فً إحداث الضرر

 صورتٌن: 

 المقصودإذا كان أحد الخطؤٌن عمدٌاً واآلخر بدون عمد، فإن الخطؤ العمد ٌستؽرق الخطؤ ؼٌر  :أولهما

 سابد فً الفقه. لما هو طبقاً 

سبب فً تأن ٌكون أحد الخطؤٌن نتٌجة للخطؤ اآلخر، وهً التً ٌكون فٌها أحد الخطؤٌن قد  :ثانٌهما

ع اآلخر، فإذا كان خطؤ المضرور نتٌجة لخطؤ المدعى علٌه، فإن هذا الخطؤ األخٌر ٌستؽرق الخطؤ وقو

أما إذا كان خطؤ المضرور هو الذي استؽرق خطؤ المدعى  ،األول، فتكون مسإولٌة المدعى علٌه كاملة

 .(6)علٌه، فال تقوم مسإولٌة المدعى علٌه بسبب انعدام عالقة السببٌة

                                                           
(

1
 .224 ، ص1986( د. ِؾٟ اٌذ٠ٓ إسّبػ١ً ػٍُ اٌذ٠ٓ، ِٕظخ اٌزؾى١ُ اٌزغبسٞ اٌذٌٟٚ، اٌغضء ا٤ٚي، ثذْٚ روش ٌذاس ٔشش، 

(
2

( د. شش٠ف ِؾّذ غٕبَ، أصش رغ١ش اٌظشٚف فٟ ػمٛد اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ، ِسبّ٘خ فٟ رٛؽ١ذ ششؽٟ اٌمٛح اٌمب٘شح، ٚإػبدح اٌزفبٚع، داس 

 .24، ص 2000إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

(
3

 .490،    ص 1974، ( د. ػجذ إٌّؼُ فشط اٌظذح، ٔظش٠خ اٌؼمذ فٟ لٛا١ٔٓ اٌجالد اٌؼشث١خ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ اٌمب٘شح

(
4

 .160( د. ِظطفٝ ػجذ اٌّؾسٓ اٌؾجشٟ، اٌزٛاصْ اٌّبٌٟ فٟ ػمٛد اإلٔشبءاد اٌذ١ٌٚخ، دساسخ ِمبسٔخ،         ِشعغ سجك روشٖ، ص 

(
5

ج١ب، ( د. ِؾّذ ػٍٟ اٌجذٚٞ ا٤ص٘شٞ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاَ، ِظبدس االٌزضاَ، اٌغضء ا٤ٚي، اٌششوخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍطجبػخ، ؽشاثٍس، ١ٌ

 .353َ، ص 2003اٌطجؼخ اٌشاثؼخ، 

(
6

 .354( اٌّشعغ اٌسبثك، ص
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خطؤ المضرور قد اشترك مع خطؤ المدعى علٌه فً إحداث الضرر، فإن المسإولٌة عن وإذا كان     

فاألصل أن كالً من الخطؤٌن ٌعتبر سبباً فً إحداث الضرر، إذ لواله  ،األضرار تكون مشتركة بٌنهما

 . (1)لما وقع هذا الضرر

وفً هذا  ر بنفسه،تٌجة خطبه فً إحداث الضربقدر ما ساهم به ن ومن ثم فإن التعوٌض ٌنقص      

مدنً ( من القانون ال026)لٌبً المقابلة لها المادة المدنً من القانون ال (020) المادة تن ص  المعنى 

ٌجوز للقاضً أن ٌنقص مقدار التعوٌض، أو أال ٌحكم بتعوٌض ما، إذا كان الدابن : "مصري بؤنهال

 .  (2)"بخطبه قد اشترك فً إحداث الضرر، أو زاد فٌه

إذا ظهر أن الضرر الذي أصاب المضرور لم ٌكن نتٌجة لخطؤ المدعً علٌه، بل راجع  لغٌر:خطأ ا.3

 فإنه بذلك ال ٌكون مسإوالً  ألشخاص الذٌن ٌسؤل عنهم قانوناً،إلى خطؤ شخص أجنبً عنه، ومن ؼٌر ا

هو السبب الوحٌد لهذا الضرر، أما إذا  ، متى كان خطؤ الؽٌر(3)عن الضرر الذي أصاب المضرور

شترك خطؤ الؽٌر مع خطؤ المدعى علٌه فً إحداث الضرر، ولم ٌستؽرق أحدهما خطؤ اآلخر، فعندبٍذ ا

 .(4)فً إحداث الضرر ٌكون خطؤ كل منهما سبب

من عقد امتٌاز النفط  (الرابع والعشرٌن)ولقد ورد النص على القوة القاهرة أٌضاً من خالل البند     

، الذي قرر عدم مسإولٌة الشركة طرؾ 2033لسنة اللٌبً  لبترول الثانً( بقانون ا)الملحق ، النموذجً

إلى القوة  عقد االمتٌاز عن أي إخفاق، أو تؤخٌر فً تنفٌذ أي حكم من أحكام العقد، إذا كان ذلك راجع  

    . (5) القاهرة

قرر أن ق، بؤنه: "لما كان من الم2370/33وقد قضت المحكمة العلٌا اللٌبٌة فً الطعن المدنً رقم     

السبب االجنبً الذي ٌنتفً به الخطؤ إما أن ٌكون حدًثا ال ٌمكن نسبته إلى أحد من الناس، وهو ما ٌطلق 

ن صادًرا  علٌه )القوة القاهرة( أو الحادث المفاجا، وإما أن ٌكون فعاًل صادًرا من الدابن ذاته، وإما ٌكو 

ت فٌه أال ٌكون للمدٌن ٌد فٌه، وأن ٌكون قد من القانون المدنً قد اشترط 260من الؽٌر، وكانت المادة 

ضوع جعل التنفٌذ على الوجه المرضً مستحٌالً، وكان الثابت من سابر االوراق أن حجز المصنع مو

إلى االشتباه فً عدم صحة بعض البٌانات الواردة بالمستندات، وهً  الدعوى لدى الجمارك كان ٌرجع

ؤنها أسباب أجنبٌة ٌنتفً بمقتضاه الخطؤ فً المسإولٌة أمور متوقعة ومعتادة وال ٌصلح أن توصؾ ب

العقدٌة فإن الحكم المطعون فٌه وقد قضى برفض الدعوى تؤسًٌسا على أن واقعة حجز المصنع من قبل 

ا ٌنتفً به الخطؤ فإنه ٌكون قد خالؾ القانون مما ٌتعٌن معه نقضه" ًٌ  .(6)الجمارك تعتبر سبًبا أجنب

اه  منهجنفس الكمة العلٌا اللٌبٌة فً أحكامها المتعلقة بالقوة القاهرة هجت المحتنا من ثمو      الذي تبن 

محكمة النقض المصرٌة، ومن أحكامها ما جا  فً حكم الطعن اإلداري بشؤن عقدي نقل الحجاج 

من  عن طرٌق قناة السوٌس، والتً تم إؼالقها قبل تنفٌذ العقد؛ األمر الذي اعتبرته المحكمة اللٌبٌٌن

وهو أمر ؼٌر  قناة السوٌس، ومن ثم فإن إؼالق ...: "الت القوة القاهرة، ومما ورد فً هذا الحكمحا

                                                           
(

1
( د. ػجذ اٌشصاق أؽّذ اٌسٕٙٛسٞ، اٌٛس١ؾ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌغذ٠ذ، ِظبدس االٌزضاَ، اٌىزبة ا٤ٚي، اٌّغٍذ اٌضبٟٔ، ِٕشٛساد 

 .109، 108، ص2009اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، 

(
2

 إٌض فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ا١ٌٍجٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌّظشٞ.(  راد 

(
3

دثٍَٛ اٌمبْٔٛ اٌخبص، و١ٍخ  ػٍٝ ؽٍجخ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب، ( د. ِؾّذ ٔظش اٌذ٠ٓ ِٕظٛس، اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌّؼّك، ِؾبػشاد أٌم١ذ

 .2012، 2011اٌؾمٛق، عبِؼخ ػ١ٓ شّس،

(
4

 .223َ، ص 1998ضاَ، اٌمسُ ا٤ٚي ِظبدس االٌزضاَ، اٌغبِؼخ اٌّفزٛؽخ، ؽشاثٍس، ( د. ِؾّذ ػجذ هللا اٌذ١ٌّٟ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌز

(
5

( عبء ٔض ٘زا اٌجٕذ ٚفمبً ٣ٌرٟ: "ال ٠زشرت أٞ ؽك ػٍٝ إخفبق اٌششوخ فٟ رٕف١ز أٞ ؽىُ ِٓ أؽىبَ ٘زا اٌؼمذ، وّب ال ٠ؼذ رٌه خشلبً 

لؼبء ٚلذس،       أٚ ؽشة أ١ٍ٘خ، أٚ فزٕخ، أٚ ؽشة، أٚ إػشاة اٌؼّبي،  ٌٙزا اٌؼمذ إرا رج١ٓ أْ رٌه اإلخفبق لذ رسجت ػٓ لٛح لب٘شح، أٞ

أٚ ػٓ أٞ ؽبدس آخش غ١ش ِزٛلغ ٚخبسط ػٓ سٍطبْ اٌششوخ. ٚإرا ٔزظ ػٓ اٌمٛح اٌمب٘شح أْ رأخش رٕف١ز اٌششوخ ٤ٞ ٔض، أٚ ششؽ ِٓ 

اٌّذح اٌّؾذدح فٟ ٘زا اٌؼمذ ٌزٕف١ز رٌه إٌض، أٚ ٔظٛص ٘زا اٌؼمذ ٚششٚؽٗ،   أٚ اٌزّزغ ثؾمٛلٙب ثّمزؼبٖ، أػ١فذ ِذح اٌزأخ١ش إٌٝ 

 .12، ص1955/ 6/ 19اٌششؽ، أٚ ٌٍزّزغ ثزٍه اٌؾمٛق"، اٌغش٠ذح اٌشس١ّخ ا١ٌٍج١خ، اٌؼذد اٌشاثغ ، 

(
6

، ِغٍخ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب، ِطبثغ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب، ؽشاثٍس، اٌسٕخ 14/3/2012ق، 1543/55( اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ا١ٌٍج١خ، ؽؼٓ ِذٟٔ سلُ

 . 168سبدسخ ٚا٤سثؼْٛ، اٌؼذد ا٤ٚي ٚاٌضبٟٔ، صاٌ
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من حاالت القوة القاهرة التً تستتبع  متوقع، وقد استحال معه تنفٌذ العقدٌن استحالة مطلقة، ٌعتبر

 .(2( )1)"( من القانون البحري اللٌب004ًانفساخ العقدٌن وفقاً لنص المادة )

وقد استشعر المتعاملون بالتجارة الدولٌة صرامة مفهوم القوة القاهرة، كما تعرفه القوانٌن الوطنٌة،     

فقاموا بتحوٌر هذا المفهوم، وتطوٌره على نحو أصبحت القوة القاهرة، وكؤنها وسٌلة لمال مة العقد 

زاوٌتٌن، األولى: تتعلق  ذلك من داة لتؤجٌل تنفٌذه، وٌمكن مالحظةالدولً ال لوضع نهاٌة له، وإنما أ

 -عند تحدٌدها لما ٌعد قوة قاهرة -بمفهوم القوة القاهرة ذاته، فلم تعد تقتصر الكثٌر من العقود الدولٌة

بل كثٌراً ما تعمم هذا المفهوم على كل  على الظروؾ التً تإدي إلى استحالة التنفٌذ استحالة مطلقة،

 .(3)قدٌةالظروؾ التً تإثر على تنفٌذ االلتزامات الع

 C.E.Eجا  تعرٌؾ القوة القاهرة بالشروط العامة التً وضعتها اللجنة االقتصادٌة األوروبٌة  كما     

وتمنع تنفٌذه فً  ؾ، والتً تطرأ بعد انعقاد العقد،كل الظروؾ المستقلة عن إرادة األطرا" بؤنها:

 .(4)"الظروؾ العادٌة

التً تإثر بشكل كاٍؾ على األطراؾ، وتمنع تنفٌذ العقد كل الظروؾ : "وعرفها الفقه الدولً بؤنها     

 .(5)"فً مٌعاده

بها شروط القوة القاهرة فً العقود الدولٌة المالحظة السابقة، فهذه  اغ  ص  وتإكد الطرٌقة التً ت       

)خارج السٌطرة المعقولة لألطراؾ،  العقود ال تشترط فً األحداث التً تشكل قوة قاهرة إال أن تكون

 .(6)(ٌكون من الصعب على األطراؾ تجاوزها باستخدام وسابل معقولة وتكلفة مٌسرة أٌضاً أو 

نشؤة المدٌن من قبٌل القوة الذي ٌحدث فً م   (7)وفً هذا اإلطار اعتبرت بعض العقود اإلضراب    

نشؤة القاهرة، بالرؼم من أنه ال ٌعتبر كذلك فً القوانٌن الوطنٌة على اعتبار أنه بإمكان صاحب الم

 .(8)توقعه، وكذلك التفاوض مع العمال وتالفً نتابجه حال وقوعه

 أما من الزاوٌة الثانٌة، فإن أثر القوة القاهرة على العقود الدولٌة ٌختلؾ فً القوانٌن الوطنٌة عنه فً    

على مسؤلة انقضا  العالقة العقدٌة، ففً القوانٌن الوطنٌة ٌترتب ب القانون الدولً، خاصة فٌما ٌتعلق

 ،الدولٌة القتصادٌةعالقات االمختلؾ فً  دُّ األمر ج  أن  القوة القاهرة انقضا  العالقة العقدٌة، فً حٌن

فالؽالب أن تقوم األطراؾ بتنظٌم هذه الفترة، أي الفترة التً تستمر فٌها حالة القوة القاهرة، على نحو 

 .(9)عقداذ الفؽٌة إنتتزاٌد فٌه االتصاالت والمشاورات فٌما بٌنهم ب  

آخر ٌ عد  وإنما القاهرة ال ٌعد أمراً تلقابٌاً، وإثر ذلك، فإن إنها  العقد الدولً بالفسخ نتٌجة القوة    

أي تنصب على  االلتزام بالتشاور بشؤن ما ٌجب اتخاذه حٌال عقود االستثمار، هو الحلول، فالواجب

األطراؾ على حال كان لكل منهم الحق  مة العقد مع ما طرأ من حوادث، فإذا لم ٌتفق إمكانٌة مالمدى 

 فً إنها  العقد.

                                                           
(

1
( ػٍٝ أٔٗ:" إرا رؼزس اٌسفش ثسجت ِٕغ اٌّزبعشح ِغ اٌّشفأ اٌّمظٛد، أٚ ثسجت اٌؾظبس، أٚ أ٠خ ؽبٌخ أخشٜ ِٓ 227( ٔظذ اٌّبدح )

 ؽبالد اٌمٛح اٌمب٘شح، أفسخ ػمذ اٌسفش، ٚال ٠ٍضَ أؽذ ثبٌزؼ٠ٛغ". 

(
2

، ِغٍخ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب، ِطبثغ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب، ؽشاثٍس، اٌسٕخ اٌضبِٕخ، 30/6/1971ق، 4/17ؼٓ إداسٞ سلُ( اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب ا١ٌٍج١خ، ؽ

 . 61اٌؼذد ا٤ٚي، ص

(
3

داس ٔبطش ٌٍطجبػخ اٌؾذ٠ضخ،  ٛد اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ؽ٠ٍٛخ اٌّذح،( د. ٔبعٟ ػجذ اٌّؤِٓ، ِجذأ اٌؼمذ شش٠ؼخ اٌّزؼبلذ٠ٓ ٚؽذٚدٖ فٟ ػم

 .68َ، ص 2013اٌمب٘شح، 

(
4

 .68( اٌّشعغ اٌسبثك ، ص

(
5

 .69( اٌّشعغ اٌسبثك، ص

(
6

 .69( اٌّشعغ اٌسبثك، ص

(
7

( اإلػشاة ػٓ اٌؼًّ ٠ؼٕٟ: رٛلف عّبػٟ ٌٍؼّبي اٌششوخ أٚ اٌّؤسسخ ػٓ اٌؼًّ ثّٛعت ارفبق ِزفك ػ١ٍٗ ُِٕٙ، ثمظذ رؾس١ٓ 

زفك ػ١ٍٗ ِؼُٙ، أ.٘شبَ أؽّذ فؤاد ػض٠ض، أؽىبَ اإلػشاة االعٛس، أٚ ظشٚف اٌؼًّ، أٚ ٔز١غخ ِخبٌفخ أطؾبة اٌؼًّ أؽذ ثٕٛد اٌؼمذ اٌّ

 . 59، ص2013ث١ٓ اٌفمٗ ٚاٌمبْٔٛ، داس ا١ٌسش، اٌمب٘شح، اٌطجؼخ االٌٟٚ، 

(
8

 .69ِشعغ سجك روشٖ، ص  ( د. ٔبعٟ ػجذ اٌّؤِٓ، ِجذأ اٌؼمذ شش٠ؼخ اٌّزؼبلذ٠ٓ ٚؽذٚدٖ فٟ ػمٛد اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ؽ٠ٍٛخ اٌّذح،

(
9

 ِٚب ثؼذ٘ب. 68( اٌّشعغ اٌسبثك، ص
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إذا كان من المقرر أن األحداث التً ٌمكن أن تشكل حالة القوة القاهرة،  نه  أومن الجدٌر بالذكر     

ٌ  تإلرادة الطرؾ اللٌتعٌن أال تكون  أو األحداث  ن عب  إثبات الحدثأ إذ دفع بها دخل فً وقوعها،ً 

هنا على إثبات هذه  ها، وال ٌقتصر األمر  ٌ  ع  ة القاهرة إنما تقع على عاتق من ٌد  التً تشكل حالة القو

لم تكن إلرادته دخل فً إذا على هذا الحدث  أٌضاً على المدٌن أن ٌقٌم الدلٌلاألحداث، وإنما ٌتعٌن 

 وقوعه، كما أنه لم ٌكن بوسعه توقعه، أو تداركه عقب حدوثه. 

لدولة، إلى اما إذا كان هذا الطرؾ من األشخاص االعتبارٌة العامة التابعة فإن المسؤلة تدق فً حالة     

هذه الدولة وحالت دون  مبعثها أعمال سٌاسٌة أقدمت علٌهاوكانت حالة القوة القاهرة التً ٌتمسك بها 

 . (1)اللتزاماتهتنفٌذ الشخص االعتباري 

 فً:طرحت هذه المسؤلة قد و    

 :رٌةقضٌة هضبة االهرام االستثما -2

ولٌتها عن ببانعدام مس  EGOTHبمناسبة تمسك الهٌبة المصرٌة العامة للسٌاحة والفنادقوذلك      

وذلك على أساس أن  ،اللتزاماتها ىمن جرا  عدم تنفٌذ األول (S.P.P)األضرار التً لحقت بشركة 

ولٌتها بهذه الهٌبة مستدفع عن  وع المتعاقد علٌه ٌمثل قوة قاهرةالصادر بإلؽا  المشر الجمهوري القرار

ؼرفة التجارة الدولٌة ؼضت الطرؾ عن ذلك، وركزت جل إلى العقدٌة، إال أن محكمة التحكٌم التابعة 

ولٌتها الكاملة عن إلؽابه، ووصوالً إلى باهتماماتها حول تؤكٌد طرفٌه الحكومة المصرٌة فً العقد، ومس

 .EGOTH(2)عقود المبرمة على عاتق ال اه  ت  ب  التً رت   عن االلتزامات هذا الهدؾ تؽافلت

 :(3)والبناء والتشغٌل التركٌة ضد الدولة اللٌبٌة لالستثمارقضٌة شركة )تاف تً بً(  -0

أبرمت الحكومة اللٌبٌة متمثلة فً مصلحة الطٌران المدنً اللٌبً وجهاز تنفٌذ مشروعات      

عقد تنفٌذ  )سً سً سً( اللبنانٌةركٌة وشركة )تاؾ تً بً( الت المواصالت بالدولة اللٌبٌة مع شركة

ملٌون ٌورو فً  مبتان وخمسون (033333333مشروع إنشا  مطار سبها الدولً بتكلفة مالٌة قدرها )

فً لٌبٌا  0322وبعدها بدأ تنفٌذ المشروع إال أنه نتٌجة أحداث السابع عشر من فبراٌر  0334عام 

 . تثمارياالستوقفت الشركة عن العمل واستكمال تنفٌذ المشروع 

عمال شرط إقامت ب ، فإن الشركة التركٌة0322نذ عام ونتٌجة للظروؾ األمنٌة التً عاشتها لٌبٌا م    

بٌن الدولة اللٌبٌة والتركٌة، الموقعة  والحماٌة المتبادلة لالستثمارات التحكٌم الوارد فً اتفاقٌة التشجٌع

ة العادلة والمتساوٌة للمستثمرٌن من والقاضٌة بالمعامل 03/22/0330مدٌنة طرابلس، بتارٌخ  فً

 ، (4)دولتٌن مع توفٌر الحماٌة الالزمة لهم طبقاً ألحكامها

الدولة اللٌبٌة ومصلحة الطٌران كل من رفعت الشركة دعوى تحكٌمٌة ضد  ، فقدواستناداً علٌها    

 ؛لتجارة الدولٌةأمام محكمة التحكٌم الدولٌة بؽرفة ا ، وذلكالمدنً وجهاز تنفٌذ مشارٌع المواصالت

حٌال تنفٌذ عقد مشروع إنشا   وذلك دعواها على إخالل األطراؾ اللٌبٌة بالتزاماتها القانونٌة مإسسةً 

                                                           
(

1
 .134( د. ػظبَ اٌذ٠ٓ اٌمظجٟ، خظٛط١خ اٌزؾى١ُ فٟ ِغبي ِٕبصػبد االسزضّبس، ِشعغ سجك روشٖ، ص

(
2

 .134(  اٌّشعغ اٌسبثك، ص

(
3

 . WWW.dfd.com.ly(  اٌّٛلغ اٌشسّٟ إلداسح لؼب٠ب اٌذٌٚخ ا١ٌٍج١خ 

(
4

ٚإّٔب ٔشش عضء  طغ١ش عذا ِٕٙب ِمزطف، ػّٓ ِغّٛػخ ِٓ   -وّب ٠غت -ٍخ فٟ اٌغش٠ذح اٌشس١ّخ ا١ٌٍج١خ( ٌُ رٕشش االرفبل١خ وبِ

ِّب ٠َُؼذُّ خٍاًل لب١ٔٛٔب ٠غت ػٍٝ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ  االرفبل١بد  اٌزٟ أثشِزٙب اٌذٌٚخ ا١ٌٍج١خ ِغ غ١ش٘ب ِٓ اٌذٚي، ٚاٌزٟ ِٓ ث١ٕٙب رٍه االرفبل١خ.

لٗ ثبالرفبل١بد ٚاٌزشش٠ؼبد رغبٚصٖ،  ٚاإلشىب١ٌخ أْ ٘زا إٌمض ٚاٌزىزُ شًّ ػذدا وج١شا ِٓ االرفبل١بد اٌغش٠ذح اٌشس١ّخ ٚوً ِٓ ٌٗ ػال

اٌذ١ٌٚخ ا٤خشٜ اٌزٟ ٠زوش ػٕٛأٙب ٚال رٕشش ٔظٛطٙب فٟ أػذاد اٌغش٠ذح اٌشس١ّخ ٚال فٟ غ١ش٘ب، سغُ أ١ّ٘زٙب اٌمظٜٛ ٌٍمبػٟ 

٤وبد٠ّٟ ٌٚىً ِٓ ٌٗ ػاللخ أٚ ا٘زّبَ ثٙزا اٌشأْ، خبطخ ٚأْ ٔظٛص االرفبل١خ ٚاٌّؾبِٟ ٚاٌّسزشبس اٌمبٟٔٛٔ ٚاالسزبر ٚاٌجبؽش ا

( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ا١ٌٍجٟ، 23اٌذ١ٌٚخ     ٌٙب ا٠ٌٛٚ٤خ ػٍٝ ٔظٛص اٌمٛا١ٔٓ اٌذاخ١ٍخ فٟ اٌزطج١ك ٚاٌزٕف١ز، إر ٔظذ ػٍٝ  رٌه اٌّبدح )

( 3اٌغش٠ذح اٌشس١ّخ، ِذٚٔخ اٌزشش٠ؼبد، اٌؼذد) ،ؼظُ اٌزشش٠ؼبد اٌذاخ١ٍخ( ِٓ لبْٔٛ اٌّشافؼبد ا١ٌٍجٟ، ٚوزٌه اٌؾبي فٟ 411ِٚاٌّبدح )

 .118، ص15/05/2010ثزبس٠خ  2010اٌسٕخ اٌؼبششح،

http://www.dfd.com.ly/
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مطار سبها الدولً، حٌث أن الشركة قامت بتنفٌذ جز  من المشروع، كما أن لدٌها معدات وآالت فً 

 ن ذلك بقٌمة قدرهانتٌجة هذه األحداث وهً تطالب بالتعوٌض ع ؛مقر المشروع خسرتها

 ثمانٌن ملٌون ٌورو. (03333333)

 وانتهتلة فً إطار محكمة التحكٌم الدولٌة بؽرفة التجارة الدولٌة القضٌة، شك  نظرت هٌبة التحكٌم الم      

 -:والذي تلخص فً، 03/4/0320إلى إصدار حكمها فً 

 أوالً: باختصاصها بنظر الدعوى.

 قدره صاؾٍ  مبلػٍ بالقاهرة، وباستحقاق الشركة المدعٌة  العقد بسبب القوة بانتها  ثانٌاً:

 وأربع وستون ةملٌار وواحد وثالثون ملٌون وسبعمبة واثنان وأربعون ألؾ وثمانماب (2302470067)

ٌمثل قٌمة أعمال تم تنفٌذها قبل توقؾ العمل وخسارة معدات ومصارٌؾ ضمانات مع ؼرامة  ،ٌورو

وحتى السداد التام مع تحمٌلها التكالٌؾ والمصارٌؾ  20/0/0322% إعتباراً من 3تؤخٌر بنسبة 

أربع وأربعون ملٌون وثالثمابة ( 77000633القانونٌة الخاصة بها ورسوم التحكٌم البالػ قٌمتها )

بٌن المبلػ المحكوم به  مرٌكً، على أن ٌتم إجرا  المقاصةدوالر أوثالث وعشرون ألؾ وستمابة 

ملٌاران ( 03030343902قدمة من العقد التً صرفت لها وقدرها )للشركة وبٌن قٌمة الدفعة الم

وإعادة أصل ضمان هذه الدفعة بعد  ٌورووتسعون ملٌون وتسعمابة وسبع ألؾ وواحد وتسعون 

المقاصة وإتخاذ اإلجرا ات الضرورٌة إلنها  خطابً ضمان الدفعة المقدمة وحسن التنفٌذ والتوقؾ عن 

 طلب أٌة تمدٌدات إضافٌة لهما.

األمر الذي ٌتضح معه أهمٌة إدراج شرط خاص بالقوة القاهرة فً العقد، لٌس فقط من أجل تحدٌد    

حتى ولو لم ٌكن  اث المستقبلٌة عند وقوعها،وإنما التمكن من مواجهة األحد وحاالتهما،المقصود بها 

 باإلمكان توقعها خاصًة فً عقود االستثمار الدولٌة.

 المطلب الثانً

 لناتجة عن تغٌر الظروف التً تم فٌها التعاقد نتٌجة الظروف الطارئةالمنازعات ا

ل المنازعات الناشبة عن عقود االستثمار، والتً تبرم بٌن حكومات الدول المضٌفة       إن ج 

والشركات االستثمارٌة الدولٌة، مبعثها حدوث ظروؾ طاربة، لم تكن متوقعة عند إبرام التعاقد خاصًة 

من خصابص السوق  ، أصبحتةالدولٌة، فالثورات العلمٌة واالقتصادٌة والتكنولوجٌ ارفً عقود االستثم

الدولٌة والتقلبات االقتصادٌة أضحت السمة البارزة فً كثٌر من دول العالم، أما التؽٌرات السٌاسٌة 

م من ثو؛ فً بعض الدول العربٌة خاصة ًفً دولتً لٌبٌا والٌمن -فً زمن الراهن -حصلتفكثٌرة، ما 

، والتً تصل فً بعض االحٌان إلى حالة على أراضٌها االستثمارات الدولٌة المقامة تؤثٌر ذلك على

 . القوة القاهرة

ترتب  وما هبعدوم 0322لعام أثنا  السابع عشر من فبراٌر فاألحدات التً حصلت فً الدولة اللٌبٌة

الؽرب اللٌبً، وما رتبته من ه من بعداندالع الحرب فً الشرق و أدت إلىتؽٌرات سٌاسٌة علٌها من 

من ؼلق للحقول وللموانا واالستثمار النفط  ً  خسابر اقتصادٌة على الناتج القومً خاصًة فً قطاع  

 لمإسساتاوحرق للعدٌد من  ،والحقول النفطٌة ومواقع المشارٌع االستثمارٌة لمطاراتاوتدمٌر لبعض 

األجنبٌة أتنا  تلك اللٌبً، ومؽادرة الشركات إلنتاج الخام ت اوانخفاض فً معدال العامة والخاصة

الشركات االستثمارٌة الدولٌة عن مواصلة  تلك ، وتوقؾ0320فً عام ة بعضها بعد عوداألحداث، و

لطرفٌن فً جمٌع لكال اخسارة فادحة فً  بب  س  تمما ؛ وبعدها ،استثماراتها فً لٌبٌا طٌلة هذه األحداث

وفً مصٌر  ،وأحكام تحكٌمٌة دولٌة قضاٌامنازعات و ترتب علٌه منأنواع المجاالت االستثمارٌة، وما 

العقود واالتفاقات الدولٌة فً حرب الخلٌج أبرز مثال خاصًة العقود االستثمارٌة التً سبق إبرامها مع 
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؛ حتً وصل األمر فٌها إلى برنامج األمم المتحدة )النفط مقابل الؽدا ( وما آل إلٌة حالها دولة العراق

 .(1)ك لفٌه من العبر والموقؾ الكثٌربعد ذل

إن هذه االعتبارات والظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة والتً من شؤنها أن تإثر فً تدفق رأس المال 

على مقومات عدٌدة، أهمها  ٌستندالذي و وتوظٌفه، تشكل ما ٌعرؾ بالمناخ الجاذب لالستثمار،

من الصعب على أي ، وفً براح تل ك الظروؾ واالقتصادي واالجتماعً االستقرار السٌاسً واألمنً

مع سابر الدول    التعامل  ما ٌتعلق بمسؤلةدولة من دول العالم أن تعٌش لوحدها منعزلة عن ؼٌرها فٌ

ها من خالل بمختلؾ أنظمتها االقتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة، ومن ثم البد من حصول تفاعل بٌن

واالقتصادٌة، واالجتماعٌة  ا من تؽٌرات فً الظروؾ السٌاسٌة،مع ما قد ٌحصل فٌه التعاقدات الدولٌة

التً ٌنشؤ فً ظلها العقد االستثماري، ومن ثم فهً تخرج عن إرادة الطرفٌن وقد تحول دون تنفٌذ العقد، 

إال إذا قام المدٌن بذلك مع تحمله للخسارة التً تحصل والتً تقلب التوازن االقتصادي الذي قام علٌه 

 العقد. 

ؼٌر   الظروؾ الطاربة، أو االستثنابٌة هً األحداث ؼٌر المؤلوفة نادرة الوقوع، كما أنها فإذن     

ولٌس مستحٌالً؛ ألن  عل تنفٌذ االلتزام العقدي مرهقاً متوقعة كما فً حاالت القوة القاهرة، إال أنها تج

حٌالً، وإنما تجعله مكلفاً، الظرؾ الطارئ ال ٌصل إلى درجة القوة القاهرة التً تجعل تنفٌذ العقد مست

، خاصة (2)مما ٌكون تعدٌل العقد هو الحل الؽالب فً الظروؾ الطاربة عوضاً عن إلؽا  العقد وإنهابه

 فً ظل عقود االستثمار الدولً طوٌلة المدة نسبٌاً.

 وٌمكن تعرٌؾ شرط الطوارئ بؤنه ذلك الشرط الذي بمقتضاه ٌكون ألطراؾ عقد االستثمار الدولً،    

حال تؽٌر الظروؾ التً واكبت إبرامه تؽٌراً ًٌخل بالتوازن الذي رسمه له أطرافه، وٌجعل تنفٌذ 

 .(3)أحدهما، أو كلٌهما اللتزاماته مرهقاً، مال مة العقد مع الظروؾ الجدٌدة

ت إذا طرأ ومع ذلك" :أنه (الثانٌة)الفقرة  (274) المادة، المدنً قانونال فًوقد نص المشرع اللٌبً     

سع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفٌذ االلتزام التعاقدي، وإن حوادث استثنابٌة عامة، ولم ٌكن فً الو  

تبعاً للظروؾ، وبعد  -لم ٌصبح مستحٌالً، صار مرهقاً للمدٌن بحٌث ٌهدده بخسارة فادحة جاز للقاضً 

ل، وٌقع باطالً كل اتفاق على أن ٌرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقو -الموازنة بٌن مصلحة الطرفٌن

 . "خالؾ ذلك

تقرر تطبٌق نظرٌة الظروؾ الطاربة القانون المدنً، كما وردت نصوص قانونٌة أخرى فً ذات     

 عقد المقاولةالخاصة ب (634) عقد اإلٌجار والمادة( الخاصة ب634) فً حاالت خاصة من ذلك المادة

 (274)المطابقة لنص المادة و اللٌبً،من القانون المدنً  (ةالثانٌ) الفقرة (274)وكذلك نص المادة ، (4)

 . المصريمن القانون المدنً  (الثانٌة) الفقرة

                                                           
(

1
( ألبِذ ؽىِٛخ دٌٚخ اٌؼشاق دػٜٛ ثبسُ ٌّٚظٍؾخ ِٛاؽٕٟ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼشال١خ أِبَ ِؾىّخ ِمبؽؼخ عٕٛة ٠ٛ١ٔٛسن، ػذ أوضش ِٓ 

سٛاُ٘(؛ ٚرٌه ٌٍزؼ٠ٛغ ػٓ اٌخسبئش إٌبعّخ ػٓ اٌششٛح اٌّذػٝ ثٙب، فٟ ثشٔبِظ ا٤ُِ ٚ ABB AGرسؼ١ٓ شخض ِذػٝ ػ١ٍُٙ )

اٌّزؾذح )اٌغذاء ِمبثً إٌفؾ (، ِٚٓ ث١ٓ اٌّز١ّٙٓ فٟ ِٛػٛع اٌششٛح ثٕه ٔبس١ٛٔبي دٚ ثبس٠س ثبسٞ ثب، اٌزٞ وبْ ٠ذ٠ش اٌؾسبة اٌٛس١ؾ 

ٚرذػٟ اٌؼشاق ثىٛٔٙب ؽشفًب صبٌضًب ِسزف١ًذا ِٓ ٘زا اٌؼمذ، ثأْ ثٕه ٔبس١ٛٔبي دٚ  ث١ٓ سٍفٗ ٚا٤ُِ اٌّزؾذح. اٌجشٔبِظ ٚفمب ٌؼمذ ِجشَ ٤ِٛاي

ثبس٠س خبٌف اٌؼمذ اٌّزوٛس، ِٓ خالي اٌم١بَ ثؼذح أِٛس، وّسبػذح ثؼغ االؽشاف ا٢خش٠ٓ فٟ ِخبٌفخ لٛاػذ اٌجشٔبِظ ٚإخفبء 

ثٕذا رؾى١ّ١ًب، سؼذ ؽىِٛخ اٌؼشاق إٌٝ  ُِ اٌّزؾذحثبس٠س ٚا٤اٌّؼٍِٛبد ػٓ ٘زٖ اٌّخبٌفبد، ٚرؼّٓ اٌؼمذ اٌّجشَ ث١ٓ ثٕه ٔبس١ٛٔبي دٚ 

ِٕٗ ٚؽٍجذ إطذاس ا٤ِش ثئؽبٌخ إٌضاع إٌٝ اٌزؾى١ُ، رّسه ثٕه ٔبس١ٛٔبي دٚ ثبس٠س ثٛالؼخ أٔٗ ال ٠غٛص إعجبسٖ ػٍٝ اٌٍغٛء  االسزفبدح

أزٙذ اٌّؾىّخ إٌٝ سفغ ؽٍت اٌؼشاق ثئؽبٌخ  ،3/3/2011إٌٝ اٌزؾى١ُ ٚؽٍت فٟ اٌّمبثً إطذاس أِش ثّٕغ اٌٍغٛء إٌٝ اٌزؾى١ُ، ٚفٟ 

إٌضاع إٌٝ اٌزؾى١ُ  ِٕٚؾذ ثٕه ٔبس١ٛٔبي دٚ ثبس٠س أِشا ثّٕغ اٌٍغٛء ا١ٌٗ، ِغٍخ اٌزؾى١ُ اٌؼب١ٌّخ، ثبة االعزٙبد اٌذٌٟٚ، اعزٙبداد 

 .543، ص 2011اٌّؾبوُ ا١ِ٤شو١خ، ث١شٚد، اٌؼذد اٌؾبدٞ ػشش، ١ٌٛ٠ٛ 

(
2

ِٚب ثؼذ٘ب، د. ػظبَ  209ش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاَ، ِظبدس االٌزضاَ، اٌغضء ا٤ٚي، ِشعغ سجك روشٖ، ص ( د. ِؾّذ ػٍٝ اٌجذٚٞ، إٌظ

 ِٚب ثؼذ٘ب. 131ص  ،اٌذ٠ٓ اٌمظجٟ، خظٛط١خ اٌزؾى١ُ فٟ ِغبي ِٕبصػبد االسزضّبس، ِشعغ سجك روشٖ

(
3

 .60، ص( د. ٔبعٟ ػجذ اٌّؤِٓ، ِجذأ اٌؼمذ شش٠ؼخ اٌّزؼبلذ٠ٓ ٚؽذٚدٖ ....، ِشعغ سجك روشٖ

(
4

 .20/2/1954(  اٌغش٠ذح اٌشس١ّخ، اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ا١ٌٍجٟ، ػذد خبص، ثزبس٠خ 
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إلعمال نظرٌة الظروؾ الطاربة فً القانون المدنً  ٌتضح من هذا النص أن هناك أربعة شروطمما     

 وهً:  اللٌبً والمصري

تمر فترة زمنٌة بٌن مرحلة االنعقاد ومرحلة التنفٌذ، كما : أن ٌتراخى تنفٌذ العقد: بمعنى أن الشرط األول

 هو الحال فً عقود االستثمار. وأال ٌكون التراخً فً التنفٌذ راجعاً إلى خطؤ المدٌن.

أن تجد حوادث استثنابٌة عامة: أي أن ٌكون هناك حادث استثنابً عام لم ٌكن فً  الشرط الثانً:

أو إضراب مفاجا أو فرض حصار  أو وبا  أو الزلزال الحسبان توقعه، مثل: الحرب أو الحصار

بحري أو جوي أو صدور قانون بفرض تسعٌرة أو ٌلؽً تسعٌرة قابمة أو ٌرفع نسبة الجمارك أو 

بل تشمل طابفة من الناس،  العامة مقصورة على المدٌن وحده، بمعنى أال تكون الحوادث، (1)األجور...

 فال ٌعتد بإفالس المدٌن مثالً.

فال مجال  : بمعنى إذا كانت الحوادث متوقعةأن تكون الحوادث االستثنابٌة ؼٌر متوقعة ط الثالث:الشر

عند التعاقد، فمعٌار التوقع  ن على المدٌن أن ٌؤخذها فً حسابهإلعمال نظرٌة الظروؾ الطاربة، إذ كا

ه المدٌن، فال ، أي أن العبرة بما ٌتوقعه الشخص العادي ال بما توقعاً شخصٌ ولٌسمعٌار موضوعً 

سعر العملة سوا  كان الهبوط نتٌجة تقلبات   سبٌل لتطبٌق نظرٌة الحوادث الطاربة مثالً فً حالة هبوط

ع دفعه سوا  أن كان متوقعاً أو ؼٌر ٌ؛ وٌتفرع عن ذلك أن الحادث الذي ٌستط(2)األسعار، أو ارتفاعها

 . متوقع، ال ٌعد استثنابٌاً، وال ٌحتج بدفعه بالحادث الطارئ

على   أن تجعل هذه الحوادث التزام المدٌن مرهقاً ال مستحٌالً: أي ٌشترط أن ٌترتب  الشرط الرابع:

إلى هذا الحادث االستثنابً العام ؼٌر المتوقع، أن ٌصبح الوفا  بااللتزام من جانب المدٌن مرهقاً له 

عل تنفٌذ االلتزام مكلفاً للمدٌن، فالحادث الطارئ ٌج مإكدة، بخسارة فادحةالدرجة التً ٌكون فٌها مهدداً 

ومن ثم ٌشترط فً الخسارة التً تلحق المدٌن أن تكون فادحة، أما الخسارة المؤلوفة فال تكفً، ومدى 

فداحة الخسارة أمر ٌنظر فٌه إلى العقد فً ذاته ال إلى ظروؾ المدٌن نفسه، كؤن ٌكون واسع الثرا  

 .   (3)لة، أو أحد أشخاصها االعتبارٌةكشركة كبٌرة، أو ذات رأس مال ضخم، أو الدو

متى توافرت الشروط السابقة جاز للقاضً تبعاً للظروؾ، وبعد الموازنة بٌن مصلحة الطرفٌن أن     

وتعدٌل العقد  ،اللٌبً مدنً( من القانون ال274/0) المادة، المعقول المرهق إلى الحد ٌرد االلتزام

عن طرٌق وقؾ تنفٌذ  تخذ صوراً متعددة، فهو قد ٌحصلٌ االستثماري فً حاالت الظروؾ الطاربة،

العقد مإقتاً إذ توقع زوال الظرؾ الطارئ بعد مدة معقولة، وال ٌسبب الوقؾ ضرراً جسٌماً للدابن، 

منح المتعاقد المرهق مهلًة أخرى للتنفٌذ، أو بتعدٌل العقد، وذلك بتوزٌع الخسارة ؼٌر  عن طرٌقأو

 د االلتزام المرهق إلى الحد المعقول.المؤلوفة بٌن الطرفٌن، أو ر

حاجز خاصة  الدولٌة بصفة اتالدولٌة بصفة عامة، وعقود االستثمار االقتصادٌةعقود التواجه و     

 . (4)قدسٌة العقد من حٌث مبدأ العقد شرٌعة المتعاقدٌن، ومبدأ القوة الملزمة للعقد

تعدٌل،  إحداث أي ات العقدٌة واستمرارها دونفؤؼلب الشركات االستثمارٌة تتمسك باستقرار العالق    

 ،تعدٌله وال تبدٌله إال باتفاق الطرفٌن زال ٌجو العقد شرٌعة المتعاقدٌن أن أو تبدٌل فً نصوصها، بحجة

، ال الدولً أن اتفاقات االستثمارو وتقلباته، لتجارة الدولٌة بؤحوال السوقفً اعلم المتعاملٌن  ةقرٌنب  و

 بحكومة الدولة المضٌفة تهاعالقألن بٌن أطرافها،  عادٌة قابمة على االتفاق الحر اً تعدو أن تكون عقود

                                                           
(

1
 .369، ص1978( د. صشٚد ؽج١ت، اٌّظبدس اإلداس٠خ ٌالٌزضاَ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ا١ٌٍجٟ، ِٕشٛساد عبِؼخ لبس٠ٛٔس، 

(
2

 .213الٚي، ِشعغ سجك روشٖ، ص( د. ِؾّذ ػٍٟ اٌجذٚٞ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاَ، ِظبدس االٌزضاَ، اٌغضء ا

(
3

 .723، 722( د. ػجذ اٌشصاق أؽّذ اٌسٕٙٛسٞ، اٌٛس١ؾ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌغذ٠ذ، ِظبدس االٌزضاَ، ِشعغ سجك روشٖ، ص

(
4

١خ اٌؾمٛق ( د. ٔبعٟ ػجذ اٌّؤِٓ، ػمٛد اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ، ِؾبػشاد أٌم١ذ ػٍٝ ؽٍجخ اٌذساسبد اٌؼ١ٍب، دثٍَٛ لبْٔٛ اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ، وٍ

 .2012،2013عبِؼخ ػ١ٓ شّس، ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ 
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 لاللتزامات، أو من ٌمثلها، قد أفرؼت ضوابطها فً قالب جامد ٌتضمن نظاماً محدداً لالستثمار

 . (1)توالحقوق، وأن أي تعدٌل فً هذا المضمون الثابت المحدد ٌمثل إخالالً بالقوة الملزمة لهذه االتفاقا

عقودهم  مبرابإ قاموا ، مإكدة على أن األطراؾ المتعاقدة قداالستثمارٌة بذلك ومن ثم تتمسك الشركات

لرأس المال األجنبً، بؤن  ضٌفةعلى علم باألخطار المحتملة، فً حٌن تتمسك حكومات الدول الموهم 

شبه بوثٌقة دستورٌة مرنة، فهً أ ،المتمٌزة لها طبٌعتها الخاصة ذات الطابع الدولً عقود االستثمار

وذلك الرتباطها بظروؾ الدولة المضٌفة  ،قابلة للتطوٌر تبعاً للتؽٌر فً الظروؾ المصاحبة إلبرامها

آجال طوٌلة، قد تتؽٌر خاللها  ذاتفعقود االستثمار ومصالحها السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة، 

المقابل تؽٌٌرات  تؽٌراً جذرٌا تستلزم فً المضٌفة للدولة الظروؾ السٌاسٌة، واالقتصادٌة، واالجتماعٌة

 .  (2)والتزاماتهاهذه العقود  مماثلة فً نصوص

لكن بٌن أطرافها، و لتنظٌم العالقة أطراؾ  عقود االستثمار على أنها إلى  ضٌفةإذ تنظر الدول الم    

هً تعد وإنما  بٌن أطرافها،تتضمن تحدٌداً جامداً للحقوق وااللتزامات  دون النظر إلٌها على أساس أنها

 الطرفٌن، المتبادل بٌن، فً إطار إعادة التوازن  فحسب ٌتم علً أساسه تنفٌذ العقدبمثابة اإلطار الذي 

 جاز التعدٌل. فً التوازن االقتصادي للعقد كلما طرأت ظروؾ ؼٌر متوقعة من شؤنها أن تإثر

العقود الدولٌة توافر ثالث شروط أساسٌة فً  ٌرى أؼلب الفقه الدولً ألعمال الشروط الطاربة فًو    

 هذه الظروؾ:

فً الظروؾ  التؽٌر : أن تتسم هذه الظروؾ بالعمومٌة كالتؽٌرات فً النظام النقدي الدولً، أوأوالا 

رجٌة أو داخلٌة أو أحداث من شؤنها اإلخالل بسٌر ااالقتصادٌة أو التجارٌة أو حدوث تؽٌرات سٌاسٌة خ

 لمإسسات المالٌة ألحد األطراؾ.العمل الطبٌعً فً ا

: أن تكون ؼٌر متوقعة، بمعنى خروج هذه الظروؾ عن دابرة السٌطرة المعقولة لألطراؾ، فال ثانٌاا 

 ٌجوز ألحد األطراؾ التعلل بتؽٌر فً الظروؾ كان هو السبب فً حصولها.

طراؾ أو كلٌهما اللتزاماته : أن ٌكون من شؤنها اإلخالل بالتوازن العقدي أو أن تجعل تنفٌذ أحد األثالثاا 

 . (3)مرهقاً 

 فً تقبله إلعادة النظر مرة أخرى فً شروط العقد -عادة -من هذا المنطلق، وأمام تعنت المستثمر    

، خاصًة إذا ما كانت لصالحه بصفة مطلقة، فإن الدول تحرص على تضمٌن عقودها الدولً ياالستثمار

ة النظر فً مقومات العقد، والتفاوض فٌه عند ظهور مإشرات تسمح بإعاد اً االستثمارٌة الدولٌة شروط

ث خلالً فً االلتزامات المتبادلة بٌن الطرفٌن ت حد 
(4) . 

                 ، أو إعادة التفاوض، ومن أهم التطبٌقات العملٌة المراجعةوهذه الشروط تعرؾ بشروط     

وهو فً الحقٌقة شرط ٌدرجه الطرفان فً عقد  لتعدٌل أحكام العقد، بشرط إعادة التفاوضلها ما ٌعرؾ 

االستثمار، وٌلتزمان بمقتضاه بالتفاوض لتعدٌل أحكام العقد، وذلك إذا ما طرأت ظروؾ ؼٌر متوقعة 

أو هو الشرط الذي ٌتعهد بمقتضاه الطرفان بتعدٌل  ،(5)من شؤنها أن تإثر فً التوازن االقتصادي للعقد

ٌر توازن تؽُّ إلى التً تعهدا بموجبها وأدت  فً الشروط األساسٌة ذا حدث تؽٌرالعقد الذي ٌربطهما إ

  .(6)العقد وتحمل أحدهما لخسارة فادحة

                                                           
(

1
 .140( د. ػظبَ اٌذ٠ٓ اٌمظجٟ، خظٛط١خ اٌزؾى١ُ فٟ ِغبي ِٕبصػبد االسزضّبس، ِشعغ سجك روشٖ، ص

(
2

 .142( اٌّشعغ اٌسبثك، ص

(
3

 .62،63ذح،  ِشعغ سجك روشٖ، ص ( د. ٔبعٟ ػجذ اٌّؤِٓ، ِجذأ اٌؼمذ شش٠ؼخ اٌّزؼبلذ٠ٓ ٚؽذٚدٖ فٟ ػمٛد اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ؽ٠ٍٛخ اٌّ

(
4

ِشح أخشٜ، ِٚٓ رٌه ششؽ  خ إٌٝ إػبدح اٌزفبٚع ث١ٓ أؽشافٙب( ثؼغ ٘زٖ اٌششٚؽ رشرت ٔزبئغٙب ثّغشد رؾمك أسجبثٙب دْٚ اٌؾبع

ّٕطمخ اٌذٌٚخ ا٤وضش سػب٠خ، ٚششؽ اٌّسزضّش ا٤وضش سػب٠خ، ٠ُٚمظذ ثٗ عؼً اٌذٌٚخ، أٚ اٌّسزضّش فٟ ٚػغ أفؼً ِٓ ِض١ٍٗ فٟ ٔفس اٌ

 اٌغغشاف١خ، أٚ رٍه اٌزٟ رزٍمٝ اسزضّبساد ِزظٍخ ثٕفس اٌمطبع اإلٔزبعٟ.

(
5

 .81، ص2002( د. أثٛ اٌؼالء ػٍٟ إٌّش، ِفبٚػبد ػمٛد اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ، داس اٌىزت اٌّظش٠خ، اٌمب٘شح، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، 

(
6

 .103، ص1992ٕظش، عبِؼخ اٌمب٘شح، ( د. ػجذ اٌؾى١ُ ِظطفٝ ػجذ اٌشؽّٓ، ػمٛد اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ، ِىزجخ اٌ
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( للتعبٌر عن هذا الشرط، وهو مصطلح إنجلٌزي ٌعبر عن المشقة، hard shipوٌستخدم مصطلح )     

تب على تكرار هذا بها العقد بسبب تؽٌر الظروؾ التً أبرم فً ظلها، وقد تر أو األزمة التً ٌمر

 الشرط فً عقود التجارة الدولٌة وشٌوع استخدامه، أن أصبح شرطاً مؤلوفاً فً هذا المجال، وال ٌوجد

رؼم مرجعٌة كلتا اللؽتٌن إلى اللؽة  فً الفقه الفرنسً مصطلح ٌرادؾ نفس المصطلح اإلنجلٌزي،

عن مضمون هذا الشرط، ومثال ذلك: ولذلك ٌستخدم فً الفقه الفرنسً مسمٌات أخرى للتعبٌر  الالثٌنٌة.

، مصطلح الظرؾ الطارئ، أو شرط العدالة واإلنصاؾ، أو شرط المراجعة، أو شرط الحماٌة أو الوقاٌة

 . (1) وؼٌرهم

خاللها مراجعة  من المدة التً ٌمكن ،ومن الجدٌر بالذكر أنه ٌجب أن ٌتضمن شرط إعادة التفاوض    

، واألهم أٌضاً أن  تهالتً تعتبر من قبٌل األحداث الطاربة أو ماهٌالعقد، باإلضافة إلى نوع الظروؾ ا

التً تترتب على ثبوت التؽٌر الفعلً  ى العقد القابم بٌنهما، والنتابجهذا التفاوض عل عق بٌتفق األطراؾ 

 فً هذه الظروؾ. 

      ٌ واستقراره، أو  ثار التساإل فً حالة خلو العقد من أي شروط، سوا  تلك الخاصة بثبات العقدوقد 

 ،تلك المتعلقة بضرورة مراجعته وإعادة التفاوض بشؤنه، والتً تمثل الوضع الؽالب فً عقود االستثمار

ن هذه العقود تقتضً بطبٌعتها مراجعتها وإعادة التوازن االقتصادي لها إذا ما حدثت أهل ٌمكن القول 

 ؟ ظروؾ سٌاسٌة، أو اقتصادٌة، أو اجتماعٌة أخلت بهذا التوازن

إن عقود االستثمار الدولٌة تتسم بآجالها الطوٌلة، كما أنها ترتبط فً النهاٌة بالخطط التنموٌة فً     

أم  إؼفال أثر المتؽٌرات المختلفة، وطنٌة كانتالنتها  إلى فمن ؼٌر المنطقً ا لكالدول المضٌفة، لذ

 دول نامٌة، هم عقود االستثماردولٌة على حاضر هذه االتفاقات ومستقبلها، خاصًة وأن ؼالبٌة أطراؾ 

من جهة  وشركات عمالقة مسٌطرة تفوق إمكاناتها ما هو متاح لكثٌر من الدول النامٌة،من جهة، 

ٌ  تعدالة ال الظاهر أن أخرى، فً حالة تؽٌر الظروؾ  عاد النظر فً االتفاقات االستثمارٌةقتضً أن 

 المواكبة إلبرام تلك االتفاقات. 

من الفقه، والقضا  الدولً، خاصًة إذا من األؼلبٌة الساحقة قبوالً وتؤكٌداً، ٌجد الرأي هذا وٌبدو أن،      

، الدولً الخاص ة لالستثمارضٌفما تعلقت هذه االتفاقات باستؽالل مصادر الثروة الطبٌعٌة للبالد الم

اقات ( الذي أكد على أن اتفAUSTRALIANBRANCHصداه فً تقرٌر جمعٌة القانون الدولً ) وٌزداد

النظر إلٌها على أنها ؼٌر قابلة للتؽٌٌر، أو التبدٌل، وأن إعادة  نال ٌمكالتنمٌة االقتصادٌة بطبٌعتها 

 .(2)هاودوام دعمها وتقوٌتهاالتفاوض بشؤن النصوص القانونٌة لهذه االتفاقات ٌإدي إلى 

الخاص بالسٌادة و 4/7/2000فً  الصادر ما أكد علٌه تقرٌر السكرتٌر العام لألمم المتحدة هذاو     

من الضرورات الملحة التً  أضحت أن عقود التنمٌة االقتصادٌة بقوله:، الدابمة على المصادر الطبٌعٌة

 . (3)تبررها التؽٌرات فً الظروؾ العالمٌة

د  تعدٌل العقد مع المتؽٌرات الطاربة، من أجل إعادة التفاوض  إذا              من الضرورات الملحة ٌ ع 

 . العقد االستثماري مسٌرته ولكن بالشروط الجدٌدة، المتفق علٌه واصلتبررها الحٌاة االقتصادٌة لٌالتً 

بشرط ) ىإلى إدراج شرط الثبات التشرٌعً أو ما ٌسم -أثنا  التعاقد -فإن المستثمر ٌسعى علٌه،     

جرا  تتخذه وٌكون من للحٌلولة دون تطبٌق أي قانون تصدره الدولة أو أي إ (؛ وذلكاالستقرار العقدي

  ٌ معه بزٌادة أعبابه أو  بالتوازن العقدي  لُّ خ  شؤنه التؤثٌر سلباً على مركزه القانونً واالقتصادي، و

                                                           
(

1
 .313َ، ص 2000( د. سعت وش٠ُ ػجذ هللا، اٌزفبٚع ػٍٝ اٌؼمذ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

(
2

مذ ( ٠ش١ش فٟ ٘زا اٌزمش٠ش إٌٝ أْ اٌزغ١١ش فٟ ارفبلبد اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٔز١غخ اٌزغ١ش فٟ اٌظشٚف، ١ٌس ِسٍىبً خبطبً ثبٌذٚي إٌب١ِخ، ف

ثش٠طب١ٔب ػٍٝ ارخبر رذاث١ش أفشاد٠خ ثغ١خ اٌزغ١١ش فٟ أؽىبَ اٌزشاخ١ض إٌّّٛؽخ ٌٍزٕم١ت ػٓ اٌجزشٚي فٟ ثؾش اٌشّبي. ٘زا اٌزمش٠ش ألذِذ 

 David Flinl (Foreign Investment, and the new international economic order (NIED) ), in permanentفٟ: 

sovereignty over natural resources. Op. cit, p.1                                                                                     

E/C. 7/ 1983/ 5, 7 April /1983 Paves 13, 14.                                               (
3

)    
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إدراج شرط  ى، بٌنما تحرص الدولة و أجهزتها المتعاقدة عل(1)إضافة التزامات علٌه وما إلى ذلك

مواجهة التؽٌرات فً جل لعقد أو االتفاقٌة، ألحول بنود ا (بشرط إعادة التفاوض) المراجعة أو ما ٌسمى

الظروؾ، التً تجعل االستثمارات محل التعاقد ؼٌر محققة لطموحاتها التنموٌة، أو أنها قد أصبحت 

 .(2)تشكل عبباً علٌها

كثٌر من  ىفإن تؽٌر الظروؾ واالشتراطات التً توضع لمواجهتها ستإدي إل ،وبنا  على ذلك       

هو الوسٌلة األكثر  أن التحكٌم واسع   ، والتً ٌرى اتجاه  هامة لحلبتحتاج إلى وسٌلة مال المنازعات والتً

الدولٌة عموماً والمنازعات االستثمارٌة  االقتصادٌةمنازعات المة واألكثر فاعلٌة لحل  مال

دولً رات المستمرة التً تحدثها الظروؾ على تنفٌذ العقد االستثماري الٌُّ وذلك ألن التؽ ،(3)خصوصاً 

حداث مفاهٌم فرضها واقع عقود التجارة إوالطرق المستخدمة فً معالجة مثل هذه الظروؾ قد أدى إلى 

إلى عدم فعالٌة القواعد والنظم القانونٌة لدى التشرٌعات فً حل  ت بطبٌعة الحالواالستثمار الدولً أد

اربة لم تعد أحكامها تساٌر فنظرٌة الظروؾ الط فً واقع عقود االستثمار الدولً، مشاكل تؽٌر الظروؾ

هذه المتؽٌرات المستمرة فً الظروؾ التً تواكب مثل هذه العقود، فإعطا  القاضً سلطة تعدٌل العقد 

ٌتماشى مع واقع عقود االستثمار الدولً التً  الداخلً لم ٌعد فً الحدود المنصوص علٌها فً القانون

 ،لقانون الخاص الدولًإلى ان العام الدولً واآلخر لقانوإلى اأحدهما ٌخضع  ةعد أطرافها ؼٌر متوازٌت  

فشروطها التقلٌدٌة لم تعد تساٌر  ،القوة القاهرةالظروؾ الطاربة و نظرٌةإلى  وكذلك األمر بالنسبة

الظروؾ المتؽٌرة والحدٌثة، ومن ثم فإن الواقع العملً لعقود االستثمار الدولً خلق حلوالً لمواجهة هذه 

 ما ٌلً:المتؽٌرات من أهمها 

 ؛فً تحدٌد مفاهٌم الظروؾ المتؽٌرة وتنظٌم شروطها االستثمارٌة إعطا  حرٌة أكبر لألطراؾ. 2

بإمكان األطراؾ  هبحٌث أصبح للقوة القاهرة مفهوماً حدٌثاً ومتوسعاً تملٌه إرادة األطراؾ، كما أن

الذي ٌة حتى تفً بالؽرض مع طبٌعة العقود االستثمارٌة الدول ٌتال مصٌاؼة شروط القوة القاهرة بشكل 

 .أجله منأنشبت 

تساٌر متطلبات واقع عقود االستثمار الدولً،  ىترك تنظٌم الظروؾ الطاربة لالتفاقات الخاصة حت. 0

رهاق الفادح إلى الحد وبما ٌسمح بتعدٌل العقد بشكل ٌضمن العدالة فً تكافإ االلتزامات ورفع اإل

 من أجلها تم تؤسٌس نظرٌة الظروؾ الطاربة.وبما ٌتماشى مع األهداؾ التً  ،المعقول

ثاره على تنفٌذ االلتزام والتزام الدابن بتقلٌل الضرر آلتزام المدٌن بإخطار الدابن بوقوع الظرؾ و. ا0

الواقع علٌه وعدم الزٌادة فً مسبولٌة المدٌن، مع التزام الطرفٌن بمبدأ الحفاظ على العقد والعمل على 

 لتنفٌذه.إزالة أي عابق أو مانع ل

من  عقد كوسٌلة أو مخرج تمكن األطراؾإدراج شرط إعادة مراجعة العقد بنص صرٌح فً ال. 7

الثقة واالطمبنان  تصحٌح اختالل التوازن العقدي الذي ٌسببه تؽٌر الظروؾ أو القوة القاهرة، مما ٌعزز

 .(4)بٌن أطراؾ العقود الدولٌة عامة واالستثمارٌة خاصة

كر أن تقدٌر الواقعة تعتبر قوة قاهرة أو ظروؾ طاربة أو ال من المسابل ومن الجدٌر بالذ    

ٌقٌم  أن الموضوعٌة التً ٌستقل بها قاضً الموضوع، دون رقابة علٌه من المحكمة العلٌا، بشرط

قضا ه على أسباب سابؽة، وهذا ما قضت به المحكمة العلٌا اللٌبٌة بقولها: "من المقرر وفق قضا  

                                                           
(

1
 .294اٌخبطخ، ِشعغ سجك روشٖ، ص  ( د. ثشبس ِؾّذ ا٤سؼذ، ػمٛد االسزضّبس فٟ اٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ

(
2

 .183( د. غسبْ ػٍٟ ػٍٟ، االسزضّبساد ا٤عٕج١خ ٚدٚس اٌزؾى١ُ فٟ رس٠ٛخ إٌّبصػبد اٌزٟ لذ رزضٛس ثظذد٘ب، ِشعغ سجك روشٖ، ص 

(
3

 .72، ص ٤2004ٌٚٝ، ( د. أثٛ اٌؼال ػٍٝ أثٛ اٌؼال إٌّش، اٌؼٌّٛخ ٚإٌظبَ اٌؼبٌّٟ اٌغذ٠ذ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، اٌطجؼخ ا

، د. 373،374، ص 2000( د. شش٠ف ِؾّذ غٕبَ، أصش رغ١ش اٌظشٚف ػٍٝ ػمٛد اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 59)

، د. 349،350، ص 1979ؽسجٛا اٌفضاسٞ، أصش اٌظشٚف اٌطبسئخ ػٍٝ االٌزضاَ اٌؼمذٞ، سسبٌخ دوزٛساٖ، ِطجؼخ اٌغ١ضح، االسىٕذس٠خ 

ذ اٌّؤِٓ، ِجذأ اٌؼمذ شش٠ؼخ اٌّزؼبلذ٠ٓ ٚؽذٚدٖ فٟ ػمٛد اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ؽ٠ٍٛخ اٌّذح، داس ٔظش ٌٍطجبػخ اٌؾذ٠ضخ اٌمب٘شح، ٔبعٟ ػج

 .85، 84، ص 2012
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وة القاهرة توقؾ مواعٌد الطعن، وأن تقدٌرها ٌعود إلى محكمة الموضوع، فإذا أثبتت المحكمة أن الق

 .(1)هذا الدفع وجب علٌها أن ترد علٌه إٌجاًبا أو رفًضا، ألنه دفع جوهري"

على التحكٌم،  القضاٌا االستثمارٌة المعروض وقد أثٌر الدفع بوجود الظروؾ الطاربة فً عدد من     

 : والتً منها ما ٌلً

               :(2))جنكٌز إنسات( القابضة ضد الدولة اللٌبٌة قضٌة شركة البناء التركٌة -2

 ،عقد مشروع إنشا  سد للمٌاه والبنٌة التحتٌة لمدٌنة سبها، 0330أبرمت الحكومة اللٌبٌة عام      

 .الواقعة فً الجنوب اللٌبً

ندلعت أحداث السابع اذلك إلى أن  فًرت ، واستم0322و 0330وبدأت الشركة عملها بٌن عامً     

لى إ، فتعرضت مقراتها إلى النهب والتخرٌب، بعد توقفها عن العمل ورجوعها 0322عشر من فبراٌر 

مام محكمة الدولٌة التحكٌم بؽرفة أضد الدولة اللٌبٌة دوله جنسٌتها، فقامت الشركة برفع دعوى تحكٌمٌة 

 ،ة التشجٌع والحماٌة المتبادلة لالستثمارات بٌن الدولة اللٌبٌة والتركٌةاستناداً إلى اتفاقٌ ؛التجارة الدولٌة

 والمتمثلة فً المعاملة التمٌٌزٌة ؼٌر ،من حصول انتهاكات متعددة ادعتهمإسسة دعواها على ما 

خاللها بواجب إالعادلة والمساوٌة لنظرابها من المستثمرٌن على األراضً اللٌبٌة، وذلك من خالل 

بالنهب والسلب بما فٌها من معدات وآلٌات ومواد  االعتدا ع استثماراتها التً تعرضت إلى حماٌة مواق

الدولة اللٌبٌة بالمخالفة للمعاهدة االستثمار  ارتكبتها .0322خام، جرا  أحداث السابع عشر من فبراٌر 

والقاضٌة  03/22/0330مدٌنة طرابلس، بتارٌخ  فً الثنابٌة المبرمة مع الدولة التركٌة الموقعة

 ،(3)بالمعاملة العادلة والمتساوٌة للمستثمرٌن من دولتٌن مع توفٌر الحماٌة الالزمة لهم طبقاً ألحكامها

القاضً األمرٌكً خوان  ٌق المحكم الفرد)رنظرت هذه القضٌة أمام محكمة التحكٌم الدولٌة عن طوقد 

 :بما ٌلً 4/22/0320فرنانذٌر أرمٌستو(، والذي قضى فٌها بتارٌخ 

 باختصاصه فً نظر الدعوى. أوالا:

ن ملٌون ومابتً ألؾ دوالر وواحد وخمس (32033333) بإلزام الدولة اللٌبٌة بؤن تدفع مبلػ ثانٌاا:

 الشركة المدعٌة وفٌر الحماٌة الكاملة الستثماراتعلى سبٌل التعوٌض عن إخاللها بواجب ت أمرٌكً

، حتى  32/30/0322% اعتباراً من 3فابدة قدرها ( من المعاهدة المذكورة، مع 020وفقاً للمادة )

 به. المقضًالسداد التام للمبلػ 

           : برفض جمٌع الطلبات األخرى مع تحمٌل مصارٌؾ التحكٌم بٌن الطرفٌن بالتساوي، ثالثاا 

 .(4)وأن ٌتحمل كل طرؾ النفقات القانونٌة الخاصة به 

 

                                                           
، ِغٍخ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب، ؽشاثٍس، اٌسٕخ اٌزبسؼخ ٚاٌؼششْٚ، اٌؼذداْ 26/3/1994ق، عٍسخ 7/40( اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب، ؽؼٓ إداسٞ سلُ 60)

 .68ص  ٚاٌشاثغ، اٌضبٌش

(
2

( سغُ اٌّؾبٚالد اٌّزىشسح ٌٍؾظٛي ػٍٝ ٔسخخ ِٓ اٌؾىُ اٌظبدس فٟ ٘زٖ اٌمؼ١خ ِٓ إداسح اٌمؼب٠ب ا١ٌٍج١خ، لسُ إٌّبصػبد 

أْ ٘زٖ ا٤ؽىبَ ؽذ٠ضخ ٚرؾزٛٞ ػٍٝ ارفبق اٌسش٠خ  -1اٌخبسع١خ، إال أٔٗ ٌُ ٔزّىٓ ِٓ رٌه رؾذ ؽغظ وشس٘ب سئ١س اٌمسُ اٌّخزض ٟٚ٘:

ٔشش ؽ١ض١برٙب ِٓ ٚلبئغ ٚأسجبة اٌزٟ ثٕٝ ػ١ٍٙب اٌؾىُ اٌزؾى١ّٟ لؼبءٖ، ٚإْ ارفبق اٌسش٠َّخ ثبٍق اٌٝ أْ ٠زفك ا٤ؽشاف ػٍٝ   ٚرٌه ثؼذَ

ٚعٛد لؼب٠ب أخشٜ ِّبصٍخ ِٕظٛسح أِبَ ١٘ئبد اٌزؾى١ُ ثبٌّؾىّخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍزؾى١ُ اٌزبثؼخ إٌٝ غشفخ اٌزغبسح اٌذ١ٌٚخ ٚخٛفبً ِٓ  -2ٔضػٗ. 

أْ ٕ٘بن أػذاد آخشٞ ِٓ اٌششوبد ٌُ رشفغ دػبٚٞ ثؼذ ٚلذ رسزٕذ ػ١ٍٙب ٌشفغ  -3ثٙب ٚاالسزفبدح ِٓ اٌذفٛع اٌّمذِخ ف١ٙب.االسزؼبٔخ     

دػبٜٚ رؾى١ّ١خ د١ٌٚخ ِٚٓ رُ رسزف١ذ ِٓ ا٤خطبء اٌزٟ ٚلغ ف١ٙب اٌخظَٛ ِٚب عبء ف١ٙب ِٓ دفبع ٚدفٛع فٟ رٍه ا٤ؽىبَ اٌزٟ ٠ؼذ عضء 

 .ِٕٙب ٌظبٌؼ اٌذٌٚخ ا١ٌٍج١خ

(
3

ٚإّٔب ٔشش عضٌء  طغ١ٌش عذاً ِٕٙب ِمزطف، ػّٓ ِغّٛػخ ِٓ ( ٌُ رٕشش االرفبل١خ وبٍِخ فٟ اٌغش٠ذح اٌشس١ّخ ا١ٌٍج١خ، وّب ٠غت، 

( 3اٌغش٠ذح اٌشس١ّخ، ِذٚٔخ اٌزشش٠ؼبد، اٌؼذد) االرفبل١بد اٌزٟ أثشِزٙب اٌذٌٚخ ا١ٌٍج١خ ِغ غ١ش٘ب ِٓ اٌذٚي، ٚاٌزٟ ِٓ ث١ٕٙب رٍه االرفبل١خ.

 .118، ص15/05/2010، ثزبس٠خ 2010اٌؼبششح، اٌسٕخ

(
4

 . WWW.dfd. Com.ly ( اٌّٛلغ اٌشسّٟ إلداسح لؼب٠ب اٌذٌٚخ ا١ٌٍج١خ،
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                                         :االستثماراللٌبٌة المتمثلة فً هٌئة تشجٌع )أولٌن( القبرصٌة ضد الدولة  قضٌة شركة -0

ستناداً على االمرفوعة أمام المحكمة الدولٌة للتحكٌم بالؽرفة التجارٌة فً بارٌس، وهً تلك القضٌة      

ادلة بٌن الدولة اللٌبٌة المتب االستثماراتالثنابٌة بشؤن تشجٌع وحماٌة  االتفاقٌة فًشرط التحكٌم المدرج 

 .(1)03/6/0337فً  الموقعة فً مدٌنة طرابلس اللٌبٌة، و0337والقبرصٌة لعام 

من  ان أحداث السابع عشرب  إ ،عما تدعٌه من أضرار لحقت بها ،تعوٌضهالؽرض  وذلك    

 .طرابلس بواجب حماٌة المصنع التابع لها فً مدٌنة هاالدولة اللٌبٌة نتٌجة إخالل؛ فً 0322فبراٌر

بها الطرؾ  جمٌع االستثمارات التً ٌقوم( من االتفاقٌة، قد نصت على أن: "0/0وبما أن المادة )     

المتعاقد فً حدود إقلٌم الطرؾ اآلخر ٌجب أن تجد فً كل األوقات كل الرعاٌة واألمن والعدل، وتتمتع 

اقد العمل على إعاقة عمل بالحماٌة من الطرؾ األول وفقا للقانون، ال ٌتوجب على أي طرؾ متع

أو اإلدارة أو الصٌانة أو  الطرؾ اآلخر بؤٌة إجرا ات ؼٌر مقبولة أو وضع العوابق فً اإلجرا ات

 االستعمال أو التمتع أو التوسع أو التصرؾ فً مثل هذه االستثمارات".    

 ( من االتفاقٌة على) التعوٌضات عن الخسابر واألضرار(، أن: 3كما نصت المادة )

أي استثمارات لمستثمري أي طرؾ متعاقد داخل حدود الطرؾ اآلخر ٌلحق بها ضرراً بسبب  -2

الحرب أو النزاعات العسكرٌة المسلحة أو حالة الطوارئ، أو الثورات أو العصٌان المسلح، أو 

االضطرابات المدنٌة أو أي أحداث مشابهة سوؾ ٌعوض عنها من الطرؾ المتعاقد اآلخر وذلك طبقاً 

أو أي دفعات أخرى وهً   وٌض إعادة الوضع إلى أصله، التعوٌض ضد المخاطر، التعوٌض النقديلتع

عن المعاملة التً ٌمنحها الطرؾ المتعاقد مع مستثمرٌه أو مستثمري أي طرؾ ثالث  لمعاملة ال تق

 أٌهما كان األفضل للمستثمر المعنً، وجمٌع التعوٌضات المدفوعة تكون قابلة للتحوٌل .

( فإن أي مستثمر ألي طرؾ من الطرفٌن المتعاقدٌن ٌتعرض إلى الظروؾ 2العتبار للفقرة )ومع ا -0

ٌعانً من خسارة داخل حدود الطرؾ اآلخر المتعاقد وتكون  –المشار إلٌها أعاله فً هذه الفقرة 

 ناتجة عن:

 أو جز  منها بواسطة قوات أو سلطات الطرؾ اآلخر المتعاقد، أو همصادرة استثمارات -أ

أو جز  منها بواسطة قوات الطرؾ األخر أو سلطاته ولم تكن ضرورٌة بحكم  ههالك استثمارات -ب

أو التعوٌض  أصلهالوضع، فإن الطرؾ المتعاقد اآلخر ٌكون له الحق فً التعوٌض بإعادة الشً  إلى 

ض الناتجة النقدي، والذي فً كل الحاالت ٌجب أن ٌكون سرٌعاً وكافٌاً وذو فعالٌة وأن دفعات التعوٌ

 ٌجب أن تدفع بدون أي تؤخٌر وتكون قابلة للتحوٌل". 

الشركة إلى  بإلزام الدولة اللٌبٌة بؤن تدفع 03/3/0320لها فً  إلى الحكم التحكٌم دعا هٌبة مما     

ٌورو، مع  تمانً عشرة ملٌون ومبتان وخمس وعشرون ألؾ (2090039333) قٌمتهمبلػ المدعٌة 

 .(2)المحاماة  مصارٌؾ التحكٌم وأتعاب

 

 

 

                                                           
(
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 الخاتمة

مكن تجاهلها خاصة على صعٌد العقود الم من ؼٌر ن لتؽٌر الظروؾ المعاصرة إلبرام العقد آثار  إ     

 إلى تضمٌنها طرق كٌفٌة الدولٌٌن المتعاقدٌن طرّ ضمما أ ؛جل كعقود االستثمار الدولًالدولٌة طوٌلة األ

إعطا  حرٌة أكبر ب دات الدولٌة المبرمة بٌن دولهمإما فً عقودهم استنادا على المعاه معالجتها،

بحٌث أصبح للقوة القاهرة  ؛وتنظٌم شروطها فً تحدٌد مفاهٌم الظروؾ المتؽٌرة االستثمارٌة لألطراؾ

             .مفهوماً حدٌثاً ومتوسعاً تملٌه إرادة األطراؾ

فٌتم تكٌٌفه  أدى إلى استحالة التنفٌذ، فإذا  ،جنبً ٌختلؾ أثره على التزام المدٌنأن الحادث األكما     

وقد ال ٌكون له أي أثر،  .اً طارب اً ظرف ٌتم اعتبارهقوة قاهرة. أما إذا أدى إلى اإلرهاق المالً ف على أنه  

 خاصة فً عقود االستثمار الدولً.

 عن ختلؾٌ ٌمهامفمعاٍن والقوة القاهرة والظروؾ الطاربة فً القانون الداخلً لمصطلح  ن إ    

والتً ال ، ن شملت القرارات الحكومٌةؤتوسعت االتفاقٌات الدولٌة ب فقدالدولً  نظٌراتها فً القانون

حرصوا عند صٌاؼتهم  تعتبر قوة قاهرة بحسب مفهومها الداخلً ؼٌر أن المتعاملٌن فً التجارة الدولٌة

ن ثم اعتبرتها العدٌد من وم، لشرط القوة القاهرة على تضمٌن القرارات الحكومٌة كصورة للقوة القاهرة

 قرارات التحكٌم قوة قاهرة. 

فإن الدول تحرص على تضمٌن عقودها االستثمارٌة الدولٌة شروط تسمح بإعادة النظر فً لذا     

، أو إعادة التفاوض لتعدٌل أحكام المراجعةمقومات العقد، والتفاوض فٌه وهذه الشروط تعرؾ بشروط 

 ، وخصوصٌاته.عقود االستثمار الدولً ساٌر متطلبات واقعٌ بماالعقد، 

 والحمد هلل رب العالمٌن                                                             
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