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 شرط الثبات التشريعي
 في العقود اإلدارية ذات الطابع الدولي

 

 *نجم األحمدد. 
 الملخص

هاذا  ،زمنياة طويلاةماد   تستغرق العقود اإلدارية ذات الطاابع الادولي بايل الدولاة والمتعاقاد
تحديد المراكز القانونية لطرفي الرابطاة العقدياة ىلاس أسااك نمكانياة تعاديل التشاريعات  ةما يؤكد أهمي

وقااد يكااول ماال السااال ىلااس المتعاقااد األجنبااي معرفااة مركاازق القااانوني  .الوطنيااة الناةمااة لاااذق الع قااة
ا يسااال ىليااا حساااو الجاادود االقتصااادية لنشاااطا العقااد ، لكاال هااذق م اامحاايل التوقيااع ىلااس العقااد، 

 لحسابات ستتأثر باخت ف اإلطار القانوني الناةم لعمل هذا المتعاقد.ا
تختلاف  ةوطنيا ات  بإصادار تشاريع في حال قيام الدولة أكثر صعوبة  يكول الوضع  يمكل أل

ىاادم تطبيااق أ  تشااريعات  فكيااف للمتعاقااد أل يضااملنفاااذ العقااد،  حاايلسااارية  كاناات التااي ىاال تلاا 
"، والغاياة شارط الثباات التشاريعي" فكار هذق باختصاار هاي  العقد ؟ بمركزق كانت تضر   نذاالحقة ىليا 
 .المتوخا  مناا

جاز   ىال المتعاقادلصاال   ةتناازل مال الدولا بمنزلاةاالتفااق ىلاس هاذا الشارط  ُيعد   ومل َثم  
ماال ساايادتاا فااي مجااال التشااريع، ماال خاا ل تعااادها بتحصااينا ماال الخضااو  لتطبيااق أ  تعاادي ت 

 بمركزق االقتصاد . تشريعية الحقة ىليا قد تضر  
االلتزاماات العقدياة التاي يرتبااا العقاد مع مضامول تعامل شرط الثبات التشريعي غالبا  ما ي

 ماع المتعاقاديارد هاذا الشارط ضامل شاروط العقاد  ماا ىااد   و  .مصال  كل طارف فيوأثرها  ،ىلس طرفيا
تعااديل الطرفااي الرابطااة العقديااة ىلااس تقييااد حااق الدولااة فااي  غالبااا  مااا يااتم االتفاااق باايلوهنااا ، األجنبااي

المتعاقاد   ةالدولا اكما قد يرد هذا الشارط مال خا ل اتفاقياات دولياة تلتازم بمقتضااه .بإراداتاا المنفرد 
الدولة أو الدول األخارد مال خا ل ىادم تطبياق تشاريعات أو نجارا ات  بمن  أفضلية حماية لمستثمر 

                                                 
 .جامعة دمشق -كلية الحقوق  -القانول العام في قسم  مساىدأستاذ  *
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بمركاازهم  نذا كااال ماال شااأناا اإلضاارار هااؤال  المسااتثمريلمااع الحقااة ىلااس اتفاقيااات العقااود التااي تباارم 
قاد تساعس و  تشريعات الدول الوطنياة ذاتااا. ىبر ومل الممكل أل يرد شرط الثبات التشريعي .القانوني

مناااا فااي اسااتقطاو رؤوك أمااوال  تثبياات مثاال هااذا النااو  ماال الشااروط رغبااة   نلااس الحكومااات الوطنيااة
د حمايااة مصاالحام التااي تفاوضااوا ىليااا فااي العقااد، وهاو مااا يطلااق يااشاركات األجنبيااة ماال خا ل تأكال

 ".المناخية المواتية النشاطاتاالستثمار في " ىليا ىامل
حماياة  باادف القرل الماضاي الثاني فيفي النصف  شرط الثبات التشريعياستخدام ب ئَ د  بُ 

، أو ذات الطاابع التميياز  التعسافية، أوالتشاريعات الوطنياة  مالالمتعاقاد  شركات االستثمار األجنبياة 
 الاادفاةالتشاريعات واإلجارا ات ، هاذا فضا   ىال مل الشركات األجنبياةبعض نز  ملكية  التي ُيراد باا

 لمالية وغير المالية.نلس زياد  التزامات المستثمر األجنبي ا

ق بحةار تتعل اقاد ، كماا المتعاقاد ط بااللتزاماات المالياة للشاركة و الشار  قق هاذعل اتماا ت ىاد   
  ذالتشاريعي انتشار اساتخدام شارط الثباات  حاديثا  و  ،فرض تشريعات وطنية تؤمم نشاط هذق الشركات

بموجباا تشاترط شاركات االساتثمار ىلاس الادول المضايفة التازام هاذق الادول بتاوفير  ذ الا ،البعد البيئي
لمتطلبااات الماليااة والتكنولوجيااة نلااس امتطلبااات أ  تعااديل تشااريعي بيئااي ىلااس نفقتاااا الخاصااة نةاارا  

 هذق المتطلبات. نلياا المعقد  التي قد تحتاج
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 المقدمة

الطابع الدولي بالزمنياة فاي تنفياذ االلتزاماات الناجماة ىنااا، وىااد   تمتاز العقود اإلدارية ذات 
زمنية طويلة قاد تصال نلاس سانوات  ىاد ، ومال هناا  مد  ما تستغرق الع قة العقدية بيل الدولة والمتعاقد،

الطويلة ىلاس أسااك نمكانياة  لمد تةار أهمية تحديد المراكز القانونية لطرفي الرابطة العقدية خ ل هذق ا
تعااديل التشااريعات الوطنيااة الناةمااة لاااذق الع قااة، وقااد يكااول ماال السااال ىلااس المتعاقااد األجنبااي معرفااة 
مركزق القانوني حيل التوقيع ىلس العقد، ما يسال ىليا حساو الجدود االقتصادية لنشااطا العقاد ، لكال 

 وني الناةم لعمل هذا المتعاقد.هذق الحسابات حتما  ستتأثر باخت ف اإلطار القان
وقد يكول الوضع أكثر صعوبة  في حال قيام الدولة بإصدار تشريعات  وطنية تختلاف ىال تلا  
التي كانت سارية حيل نفااذ العقاد، فكياف للمتعاقاد أل يضامل ىادم تطبياق أ  تشاريعات الحقاة ىلياا نذا 

 التشريعي"، والغاية المتوخا  مناا. كانت تضر بمركزق العقد ؟ هذق باختصار هي فكر  "شرط الثبات
منزلاة تناازل مال الدولاة لصاال  المتعاقاد ىال جاز  مال بُيعد  االتفاق ىلس هذا الشارط ومل َثم  

ساايادتاا فااي مجااال التشااريع، ماال خاا ل تعااادها بتحصااينا ماال الخضااو  لتطبيااق أ  تعاادي ت تشااريعية 
 الحقة ىليا قد تضر بمركزق االقتصاد .

ذات البعااد االقتصاااد  التااي قااد تااؤثر فااي ربحيااة  نااا  العديااد ماال المخاااطرودونمااا شاا  فااإل ه
العماال فااي المشاارو  المتعاقااد بشااأنا، مناااا مخاااطر مسااتقبلية تعتمااد فااي جوهرهااا ىلااس هااام  االنحااراف 

 المشاار نلياا فاي دراساة الجاادود، فضا   ىال المخااطر التجاريااة Value profit Deviationالربحاي 
، ومخااطر مالياة ناجماة ىال تقلباات Commercial Risksعار محال االساتثمارالناجمة ىل تقلباات أسا

المخاااطر  فضاا   ىال، Financial Risksأساعار صارف العماا ت التاي لاااا ى قاة بموضااو  االساتثمار 
المتعل قااة بعاادم كفااا   المعاادات المسااتخدمة فااي المشاارو ، أو الحاجااة نلااس  Technical Risksالتقنيااة 

 س آخر.استبدالاا مل حيل نل
وغالباا  مااا يتعاماال شاارط الثباات التشااريعي مااع مضاامول االلتزاماات العقديااة التااي يرتباااا العقااد 

مصااال  كاال طاارف. وىاااد   مااا ياارد هااذا الشاارط ضاامل شااروط العقااد مااع المتعاقااد  فاايىلااس طرفيااا، وأثرهااا 
األجنبي، وخصوصا  في ىقود االمتياز، وهنا غالبا  ما يتم االتفااق بايل طرفاي الرابطاة العقدياة ىلاس تقيياد 
و حااق الدولااة فااي التعااديل بإراداتاااا المنفاارد . كمااا قااد ياارد هااذا الشاارط ماال خاا ل اتفاقيااات دوليااة ثنائيااة أ

نقليميااة تلتاازم بمقتضاااها الدولااة المتعاقااد  بماان  أفضاالية حمايااة لمسااتثمر  الدولااة أو الاادول األخاارد ماال 
خ ل ىدم تطبيق تشريعات أو نجرا ات الحقة ىلس اتفاقيات العقود التي تبارم ماع هاؤال  المساتثمريل نذا 

الثباااات التشاااريعي ىبااار كاااال مااال شاااأناا اإلضااارار بمركااازهم القاااانوني. أخيااارا  مااال الممكااال أل يااارد شااارط 
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تشريعات الدول الوطنية ذاتاا مل خ ل النص الصاري  فاي هاذق القاوانيل ىلاس التازام الدولاة بعادم تعاديل 
نةاماا القانوني ىلس أ  اتفاقيات ىقدياة قائماة مال شاأناا اإلضارار باالمركز الماالي أو االقتصااد  لااذق 

 الدول.

يعي يتعل ق بمضمول التشريع ذاتا، نذ نناا يحيال ووفقا  للرؤية السابقة فإل شرط الثبات التشر 
العقد اإلدار  ذا الطابع الدولي نلس ىقد  حر  طليق، وقد اىترف القضا  بسلطة طرفي الرابطاة العقدياة فاي 
تجميد قانول العقد مل حيا  الزماال، فا  تسار  نال أحكاام القاانول الاذ  كاال نافاذا  حايل نبارام العقاد مال 

ل قواىادق نلاس شاروط دول تل  التي تطرأ بع د ذل ، ما يعني محاولة ندماج أحكام القانول في العقد، وتحو 
 تعاقدية.

قد تسعس الحكومات الوطنية نلس تثبيت مثل هذا الناو  مال الشاروط رغباة  منااا فاي اساتقطاو 
 د حماية مصالحام التي تفاوضوا ىلياا فاي العقاد، وهاو ماايتأكموال الشركات األجنبية مل خ ل رؤوك أ

 .  Favorable Investment Climateيطلق ىليا بعامل "االستثمار في األنشطة المناخية المواتية" 
وىاااد   مااا ياارد هااذا الشاارط الااذ  تسااعس الدولااة ماال خ لااا نلااس الحااد ماال تطبيااق مباادأ "سااياد  

روىات يمااان  هاااذا المبااادأ الااادول المتعاقاااد  فاااي تنةااايم اإلطاااار القاااانوني النااااةم لعمااال المشااا ن ذ  الدولاااة"، 
ل أدد ذلاا  نلاس تضاارر وأهاادافاا االساتثمارية ىلاس أراضااياا بماا يخاادم غاياات السياسااة الوطنياة ، حتاس وان

 أو أجنبية أخرد.  ،مصال  شركات وطنية
باستخدام شرط الثبات التشريعي في النصف الثاني فاي القارل الماضاي ىناد قياام العدياد  ئَ بد  

رياااة العاملاااة ىلاااس أراضاااياا بغااارض مواجااااة تحاااديات مااال الااادول بتاااأميم العدياااد مااال المشاااروىات التجا
اقتصاداتاا، فجا  نيراد هذا الشرط بادف حماية شركات االساتثمار األجنبياة المتعاقاد   فياقتصادية أثرت 

مل التشاريعات الوطنياة المساتقبلية التاي تحمال طاابع التعساف تجااق هاذق الشاركات، وكاذل  حمايتااا مال 
ذات الطابع التمييز  بيل المستثمريل الوطني واألجنبي، أو التاي ُياراد بااا  التشريعات واإلجرا ات الوطنية

نااز  ملكيااة بعااض ماال الشااركات األجنبيااة، هااذا فضاا   ىاال التشااريعات واإلجاارا ات الاادفااة نلااس زياااد  
 التزامات المستثمر األجنبي المالية وغير المالية.

شاركة المتعاقاد  مومثاال ذلا  تثبيات مقادار وىاد   ما تتعل ق هذق الشاروط بااللتزاماات المالياة لل
ضريبة الادخل،، كماا قاد تتعلاق بحةار فارض تشاريعات وطنياة تاؤمم نشااط هاذق الشاركات، وحاديثا  انتشار 
اسااتخدام شاارط الثبااات التشااريعي ذ  البعااد البيئااي، الااذ  بموجبااا تشااترط شااركات االسااتثمار ىلااس الاادول 

تعديل تشريعي بيئي ىلاس نفقتااا الخاصاة نةارا  للمتطلباات  المضيفة التزام هذق الدول بتوفير متطلبات أ 
 المالية والتكنولوجية المعقد  التي قد تحتاجاا هذق المتطلبات.
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والعقااد اإلدار  بمفاومااا العااام وفقااا  لمااا اسااتقر ىليااا االجتااااد القضااائي فااي فرنسااا ومصاار 
فااق ىااام، ويتضاامل شااروطا  وسااورية هااو ذلاا  الااذ  يبرمااا أحااد أشااخاص القااانول العااام بقصااد تساايير مر 

استثنائية غير مألوفة في نقاط القانول الخاص، مع م حةة أنا يكفي توافر ىنصريل في فرنساا ومصار 
مال تاوافر العناصار الث ثاة  أحدهما نبرام العقد مال قبال شاخص معناو  ىاام، ىلاس أناا فاي ساورية ال باد  

لعقد دوليا  نذا كال المتعاقد أجنبيا ، ومل أمثلاة العقاود اإلدارياة ذات الطاابع الادولي العقاود  امجتمعة . ويعد  
 Contrat de constructionsالدوليااة لشنشااا ات، والعقااود الدوليااة لتشااييد المجم عااات الصااناىية 

dénsembles industriels وىقاود تساليم المفتااص بصااورها المختلفاة ،Les contrats clé en 

mainوالعقااااود الاندسااااية ،Lescontrats ďingénierie  والعقااااود الدوليااااة لعشااااغال العامااااة ،
Lescontrats internationaux de travax publics، والعقاود االقتصاادية الدولياة                 

Les contrats économiques internationalesوىقود التنمية الدولية ،... 
ماهيااة شااارط الثبااات التشااريعي ؟ ومااا طبيعتاااا  ىاالنااا التساااؤل بنااا   ىلااس مااا ساابق جااااز ل

 ىليا الضو  تباىا  مل خ ل المباح  اآلتية: ألقيناالقانونية؟ وما أنواىا؟ هذا ما 
 المبح  األول: ماهية شرط الثبات التشريعي.
 المبح  الثاني: أنوا  شرط الثبات التشريعي.

 التشريعي واالنتقادات الموج اة نليا.المبح  الثال : مسو غات شرط الثبات 
 المبح  الرابع: األثر القانوني لشرط الثبات التشريعي.

 ماهية شرط الثبات التشريعي: المبح  األول
 في هذا المبح  تعريف شرط الثبات التشريعي، والغرض منا، وأنواىا... بي نا

 تعريف شرط الثبات التشريعي: -أوال  
تعريااف هااذا  2007فااي تقرياار األماام المتحااد  الصااادر ىاال مجلااك حقااوق اإلنسااال ىااام  ورد

الشاارط بأنااا: "الشاارط الااذ  يجاار  االتفاااق ىليااا باايل الدولااة والمتعاقااديل معاااا، وبمقتضاااق تتعاااد الدولااة 
 1تنفيذ المشرو ". مد بعدم نجرا  تغيير في القانول طيلة 

                                                 
1- Stabilation clause refers to the clauses in private contracts between investors and host states that 

address the issue of changes in law in the host state during the life the project. 
 منشور على الموقع االلكتروني:

http://www.ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/pStabilisationClausesandHumanvisitedon16/12013

.Rights/$FIL/Stabilisation+Paper.pdf.  

http://www.ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/pStabilisationClausesandHumanvisitedon16/12013.Rights/$FIL/Stabilisation+Paper.pdf
http://www.ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/pStabilisationClausesandHumanvisitedon16/12013.Rights/$FIL/Stabilisation+Paper.pdf
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ىلس الشرط العقد  الاذ  ياتم االتفااق Stabilisation Clause ويطلق مصطل  شرط الثبات 
ىليا بيل المتعاقد األجنبي والدولة المضيفة، والذ  بموجبا يتفق كال مال الطارفيل ىلاس ىادم تطبياق أ  
تعديل تشريعي الحق للتعاقد ىلس الع قة العقدية بيل الطرفيل، أو تعويض هاذا المتعاقاد متاس التازم بااذا 

 2اقتصادية لا.التعديل وتسبو في حدو  أضرار 
وىاااد   مااا يااتم االتفاااق ىلااس مثاال هااذق الشااروط فااي العقااود الزمنيااة الطويلااة وىقااود االسااتثمار 
الدوليااة التااي تخشااس فياااا الشااركات األجنبيااة المسااتثمر  ماال تااأثر وضااعاا القااانوني والمااالي فااي البلااد 

 3المضيف بتعدي ت تشريعية لم تكل في الحسبال ىند التعاقد.
اق في العقد ىلس شرط الثبات بشأل أماور تتعل اق بالتزاماات قانونياة معيناة، مثال وقد يتم االتف

-تثبيت نسبة الضريبة المدفوىاة، أو التزاماات تتعلاق بمعاايير السا مة البيئياة. كماا قاد يارد هاذا الشارط 
 4التزام المتعاقد. فيليشمل أ  تعدي ت تشريعية الحقة تؤثر  -بشكل  ىام

ا: "الشااارط الاااادف نلاااس تجميااد دور الدولاااة كسااالطة أن اااب لتشااريعيكمااا يعااارف شاارط الثباااات ا
تشريعية وطرف في العقاد فاي تعاديل القواىاد القانونياة النافاذ  بينااا وبايل المساتثمر األجنباي وقات نبارام 

 5هذا العقد، ىلس نحو قد يخل بالتوازل العقد  أو االقتصاد  بيل طرفي الرابطة العقدية".
"ذلاا  الشاارط الااذ  تتعاااد الدولااة بمقتضاااق بعاادم تطبيااق أ  تشااريع  بأنااا: امبعضااىر فااا وقااد 

 6جديد أو نجرا  جديد ىلس العقد الذ  تبرما مع المستثمر األجنبي".
اآلخر بالقول ننا: "أدا  قانونية يتم مال خ لااا حماياة المساتثمر األجنباي مال  امبعضوىر فا 

يع جدياد، حيا  تاتم الحماياة مال خا ل تجمياد مخاطر التشريع متس حاولت الدولة تعديل العقاد بسال تشار 
 7دور الدولة في التشريع في نطاق ى قتاا الناةمة باذا المستثمر األجنبي".

                                                 
2- Delaume, Transactional Contracts- Applicable Law and Settlement of Disputes. Law and Practice, 

Booklet 8 (issues July 1983), 301, 307- 9. 
3- P. Cameron, Stablisation in Investment Contracts and Changes of Rules in Host Countries: Tools 

for Oil & Gas investors (2006) Association of International Petroleum Negotiators; T. B. Coale, 

Stabilization Clauses in International Petroleum Transactions (2002) 30 Denever Journal of interna 
onal law and Policy 217. 

شكاليات  د. محمود فياض: "دور شرط الثبات التشريعي في حماية المستثمر األجنبي في عقود الطاقة -4 لبين فرضيات النظرية وا 
 . منشور على الموقع االلكتروني:21/5/2013-20 -التطبيق". المؤتمر السنوي الحادي والعشرون "الطاقة بين االقتصاد والقانون"

www.academia.edu/edu/11778537/ 
 .173ص -مجلة الحقوق -2009: "شرط الثبات التشريعي ودوره في التحكيم في عقود البترول". عام د. غسان المعموري -5

 . 6ص -2007عام  -القاهرة -دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع -د. محمد إسماعيل عمر: "صناعة وتكرير البترول" -6

 .332ص -2001عام  -القاهرة -جنبية". دار النضضة العربيةد. حفيظة السيد الحداد: "العقود المبرمة بين الدول واألشخاص األ -7

http://www.academia.edu/edu/11778537/
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وقد أك د مجمع القانول الدولي نمكانية األخذ بشرط الثبات التشاريعي لقاانول العقاد خا ل دور  
اإلراد  فااي العقااود الدوليااة فااي  ىنااد بحاا  موضااو  قااانول 1991انعقاادق فااي مدينااة بااال السويساارية ىااام 

حال اتفاق األطراف ىلاس أل القاانول المختاار يكاول هاو المقصاود والنافاذ ىناد نبارام العقاد، بحيا  تطباق 
 8أحكاما كشروط مندمجة في العقد.

ا: االتفاق ىلس سريال أحكام القاانول النافاذ دول أن  بويمكننا أل نعر ف شرط الثبات التشريعي 
مستقبلية ىلس العقد المبرم بايل الدولاة وأحاد المتعاقاديل، وذلا  اساتنادا  نلاس معاهاد ،  سواق مل تشريعات
 أو نص تشريعي.

 التكييف القانوني لشرط الثبات التشريعي: -ثانيا  
لشرط الثبات التشاريعي، وى قتاا بقواىاد القاانول  التكييف القانوني في اختلف الفقا القانوني

نمكانية حرمال الدول مال تحادي  تشاريعاتاا الوطنياة وتعاديلاا بماا يناساو  امبعضفلم يجز العام للدولة، 
يمكل التعامل ماع هاذا المبادأ ىلاس أسااك أناا مبادأ استرشااد  للدولاة ولايك  ومل َثم   مصالحاا القومية،

وهاذا يعناي نمكانياة تنااازل  9لزاماا  ىليااا، ماا يعناي أناا يجاوز للدولاة نىمالااا دول أل تكاول ملزماة باذل .
ول ىال جانااو مال ساايادتاا فاي مجااال التشاريع، وتقرياار ىادم تطبيقااا ىلاس المتعاقااد األجنباي بموجااو الاد

 10االتفاق الموق ع بيل الطرفيل.
للدولااة التنااازل ىاال جااز  ماال ساايادتاا فااي مقاباال تحقيااق  امبعضااأجاااز وفااي اتجاااق   آخاار 

اك موافقتاااا بالتنااازل ىاال مصااالحاا االقتصااادية العامااة، وماال ثاام التزاماااا بإىمااال هااذا المباادأ ىلااس أساا
شكل مل أشكال سيادتاا التشاريعية مقابال تحقياق مصاال  اقتصاادية أكثار أهمياة، وهاذا يعناي أل نىماال 
 ا  هذا الشرط هو جز  مل مصلحة الدول الوطنية كونااا جاز ا  مال سياساة اساتقطاو رؤوك األماوال وحاافز 

ذلاا ، لاال  فضاا   ىاالياادرج ضاامل قواىااد النةااام العاام للدولااة،  ومال ثَاام   مال حااوافز االسااتثمار فااي الدولااة،
يطبااق هااذا التنااازل نال ىلااس المتعاقااد الااذ  مااا كااال ليقاارر االسااتثمار فااي هااذق الدولااة لااو كااال يعلاام باااذا 

                                                 
 .75ص -2009عام  -جامعة دمشق -د. ساجر حميد الخابور: "عقود األشغال الدولية". رسالة دكتوراه -8

9- Epaasivirta, for more details about these arguments stabilization of contracts versus state 
sovereignty (1989) British yearbook international law 315. 

W. Thomas and G. Ndi, Stabilizing International Investment Commitments: International Law versus 
Contract Interpretation (1996) 31 Texas International Law Journal 215. 

 
 613ص -المرجع السابق -د. محمود فياض -10
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التعديل التشريعي، لاذل  ولضامال تادفق رؤوك األماوال نلاس الدولاة المتعاقاد ، يجاوز للدولاة التناازل ىال 
 11لتشريعية لصال  استقطاو هذق األموال.جز  مل سيادتاا ا

وقااد أخااذت غالبيااة غاارف التحكاايم الدوليااة باالتجاااق األخياار، وىااد ت أل هااذا المباادأ فااي منزلااة 
، ال وماال ثَاام   اسااتثنا  ىلااس ىموميااة تطبيااق القاىااد  القانونيااة، ىلااس أساااك تعاااد الدولااة المساابق باااذا،

ت ىلياا فاي معاهاد  دولياة، ثنائياة كانات أو جماىياة، يجوز للدول تعطيل نىمال هذا المبدأ في حاال اتفقا
وفي مثل هاذق الحالاة يمكال مقاضاا  تلا  الدولاة أماام هيئاات التحكايم الدولياة ومطالبتااا بادفع تعويضاات 

 12المتعاقد المتضرر مل هذا اإلجرا .

 ويمكل استخ ص الموقف العام للفقا ىبر التمييز بيل رأييل:
 طبيعة القانول: شروط تحويلية ل -الرأ  األول

، بعاد نبارام العقاد، ال ي تطرأ ىلس القانول واجو التطبياقأل التعدي ت الت يرد جانو مل الفقا
 Clauseتساار  ىليااا بااالنةر أل ذلاا  القااانول ينااادمي فااي العقااد، ويغاادو ىبااار  ىااال شاارط تعاقااد  

Contractuwlles  كباااقي شااروط العقااد، أو بنااودق، وهنااا ال يكااول لااذل  القااانول نال اسااما فقااط، ويفقااد
وفااي هااذق الحالااة يمكاال أل نسااتخلص أل شااروط التجميااد  Caractere Normatifصاايغتا القاىديااة 

لطبيعاة القاانول المختاار لتنةايم العقاد، ويتاأتس  Effet Transformateurالزمني تمارك أثرا  تحويليا  
ياال ماال مباادأ ساالطال اإلراد ، والحريااة الدوليااة ل تفاقااات والعقااود. باالسااتناد نلااس هااذا المباادأ هااذا التحو 

يستطيع كال مال طرفاي الرابطاة العقدياة اساتبعاد بعاض القاوانيل اآلمار  الداخلياة مال التطبياق ىلاس العقاد 
التاي يعطيااا لااا  لا الدولي، ال بل أيضا  صار تل  القوانيل في العقد ذاتاا، بحيا  ال يكاول لااا قاو  نال ت

، أو كمااا يعب اار ىاال ذلاا  جانااو ماال الفقااا بااالقول: "نل قااانول اإلراد  قااد أضااحس ملكااا  األطااراف أنفسااام
 13للمتعاقديل...".

، نلااس أل هااذا الاارأ  ال يصاال  نال بصاادد الشااروط التعاقديااة أو االتفاقيااة وتجاادر اإلشااار  هنااا
نل األطاااراف المتعاقاااد  تقاااوم باختياااار القاااانول واجاااو التطبياااق  ن ذ  للثباااات أو التجمياااد الزمناااي للقاااانول، 

                                                 
11- P. Wolfgang, Stabilization Clauses in State Contracts (1998) Intern a onal Business Law Journal 
875.  
12- D. Vielleville and B. Vasani, Souvereignty Over Natural Resources Versus Rights Under 

Investment Contracts: Which On Prevails ? (2008) 5/2 Oil, Gas & Energy Law Intelligence. 
 انظر: -13

 -القاهرة -قانون اإلرادة وأزمته". دار النضضة العربية -مفاوضات العقود الدولية -د. أحمد عبد الكريم سالمة: "قانون العقد الدولي
 .320ص -2008عام 

 .761ص -2008عام  -د. وفاء فلحوط: "المشاكل القانونية في عقود نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية". منشورات دار الحلبي
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دماجا في العقد، وبمعنس  آخر ننا ال يصل  نال في الحالة التي يكول فيااا اختياار صاري  لقاانول العقاد  وان
 14مل قبل األطراف.

 شروط توقيفية لقو  سريال القانول:  -الرأ  الثاني
 Effetنل لشاااروط التجمياااد أو الثباااات أثااارا  توقيفياااا   :هناااا  رأ  فقااااي ياااذهو نلاااس القاااول

Suspensif  سريال قاانول العقاد فاي تعدي تاا ال حقاة ىلاس العقاد، ويساتند هاذا الارأ  نلاس أساباو   لقو
 ىد  مناا:
دور اإلراد  هاااو اختياااار القاااانول ولااايك نىماااال نصوصاااا: نل قاااانول العقاااد خاااارج ىااال نراد   -1

تشااريعية، ننااا يفاارض ىلااس هااؤال ، فااام المخاااطبول األطااراف، باال هااو صااادر ىاال ساالطة 
ذا كانت نراد  األطراف تتدخل في مرحلاة معيناة لتحدياد القاانول كاي يخاتص بحكام  بأحكاما. وان
العقااد، فعنااد هااذق النقطااة ينتاااي دور ساالطال نراد  األطااراف، فاا  يمكاانام دمااي القااانول فااي 

 العقد.
ىمالاا: فالقاضاي -2 نذ يطباق القاانول المخاتص فإناا يطبقاا  دور القاضي هاو تطبياق القاانول وان

بحسبانا قانونا ، وليك شرطا  تعاقديا ، وهو يوقاع الجازا  الاذ  يتضامنا هاذا القاانول. والغالاو 
أل شرط الثبات الاذ  يكاول لاا األثار التاوقيفي هاو شارط تشاريعي موجاود فاي القاانول واجاو 

15الدولة لقانوناا. التطبيق خصوصا ، وليك في هذا الفرض ما يمنع فنيا  مل تجميد
 

والااذ  نااراق أل شاارط الثبااات التشااريعي هااو حالااة أفرزتاااا مقتضاايات التجااار  الدوليااة والتعاماال 
االقتصاد ، بما يحقق مصلحة الدولة، وال ضير نل تم ذل  بإرادتاا الحر ، فالقانول ليك غاياة فاي ذاتاا، 

نما وسيلة الزمة لحماية مصالحاا، ومناا بطبيعة الحال مصالحا ا االقتصاادية، ماع األخاذ فاي الحسابال وان
طبيعة الشرط، أو نوىا، ومدد تعل ق النص القانوني بالنةاام العاام، وذلا  ىلاس النحاو الاذ  سانراق بشاكل  

 مفص ل في مواضع الحقة مل هذا البح .

 موقف القضا  الفرنسي: -ثالثا  
نلاس القاول: نل شارط الثباات الزمناي  1953ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكام لااا ىاام 

فااي واقااع العقااود الدوليااة. ولكاال الم حااة أل المباادأ الااذ   -نساابيا  –التشااريعي، حاادي  العاااد  -ماالتفاااقي

                                                 
14- P. Courbe: Les Objectifs temporels des règles de Drpoit international privé. Thèse, Rouen. 1977 

dacty. N. 375. P. 557. 
15- J. Donnedieu de Vabres: Réflexions sur la théorie du conflit des lois, J.C.P. 1943-1-375. 
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ىمااال  لمبادأ لث ثينياات، وذلا  نيقوم ىليا ونتيجتا ، قاد أقرهاا القضاا  فاي منازىاات العقاود الدولياة مناذ ا
 خر هو الحرية الدولية ل تفاقات والعقود، أو مبدأ سلطال اإلدار .آ

قبااول التجميااد الزمنااي لقااانول  1935وفااي حكاام سااابق قااررت محكمااة الاانقض الفرنسااية ىااام 
العقااد. ففااي قضااية تااتلخص وقائعاااا فااي أل ىقاادا  نباارم باايل مشااتر  فرنسااي، وأحااد بيااوت الصااناىة فااي 

ت تابعة أللمانيا قبل الحرو العالمية األولس. وبعد انتاا  الحرو تمت المطالباة بفوائاد "األلزاك" حينما كان
الحاارو، وذلاا  بمقتضااس القااانول واجااو التطبيااق ىلااس العقااد، وهااو القااانول  مااد المبااالا المسااتحقة خاا ل 

رنساي، الصاادر األلماني. وقد رد الشار  بأل البائع لم يوجا لا نىذارا  وفقاا  لماا يانص ىلياا المرساوم مالف
فإل الفوائاد تكاول قاد ساقطت وفقاا  لااذا المرساوم األخيار الاذ  أضاحس سااريا   ومل َثم  ، 25/3/1919في 

 في "األلزاك"، وحل بدال  مل القانول األلماني بعد انضمام "األلزاك" نلس فرنسا.
ذا وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية قضا  محكمة الموضو  فيما ذهبت نليا، وواضا  مال ها

الحكم أل المحكمة قد أقر ت تثبيت قانول العقد في اللحةة التي أبرم فياا هاذا األخيار، بحيا  نل القاانول 
 16الجديد ال حق ال يسر  ىلس العقد.

أكاادت المحكمااة ماال جديااد نمكانيااة تجميااد  1950وفااي حكاام لمحكمااة الاانقض الفرنسااية ىااام 
ألطاراف المتعاقاد  وذلا  بخصاوص ىقاد أبرمتاا باإراد  اle gel de la loi du contrat قاانول العقاد 

تام بموجباا ن ذ   1927شركة الخدمات التعاقدية للبريد البحر  الفرنسية مع بعض المماوليل الكنادييل ىاام 
ىلس أل يكول السداد ىلس أساك قيمة الاذهو، وكاال القاانول الكناد  ىناد نبارام العقاد يقضاي بصا حية 

ند مطالبتاا بالساداد أماام القضاا  الفرنساي بأنااا غيار ملتزماة نال مثل هذا الشرط. وقد تمسكت الشركة ى
بسداد قيمة الديل ىلس أساك القيمة االسمية لعملة السداد، وبط ل شرط السداد بالاذهو ىما   بالتعاديل 

 الذ  ألغس شرط التعامل بالذهو. 1937التشريعي الذ  طرأ ىلس القانول الكند  ىام 
 1940ها فاي الطعال ضاد محكماة اساتئناف بااريك الصاادر ىاام وقد قررت المحكمة ىند نةر 

قائلاة : "وحيا  نناا ناتي مال تحقيقااات  1950رفاض ادىاا  الشاركة المديناة، وقضات بقرارهاا الصااادر ىاام 
قضاا  الموضااو  أل المتعاقاديل قااد رجعاوا نلااس قيماة الااذهو للادوالر الكنااد  وفقاا  للقااانول الكناد  السااار  

قاد قصادوا مقادما  نخاراج اتفاقااتام مال كال اإلجارا ات  ا يبدو واضحا  أل األطاراف.." فإنوقت تكويل العقد.
 17الذهو ". -التشريعية التي يكول مل شأناا ننقاص قيمة الديل بتعديل وزل وصفة الدوالر

                                                 
16- Cass. Civ., 15 mai 1935 affaire Wisner et Prevost C. Hampele: S 1935-1-244; Nouv Rev. 1935. P. 
341; Rev. Crit. 1936. P. 463 note Niboyet; Clunet 1936. P. 601. Gaz Pal.1963-11-202. 
17- Parism 24 avril 1940 affaire Maritimes, Gaz. Pal. 1940. 1. 433; Nouv. Rev. 1940. P. 196.; Dr. fin, 

1940. P. 91; S 1942. 11. 29 note.  
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هنا أل المحكمة قد اىترفت لعطراف المتعاقديل باالحق فاي نخضاا  العقاد لقاانول  وغير خاف  
دولة معينة، بل بضرور  هذا الخضو ، ولكناا في الوقت ذاتا أىطت لام نمكانياة نخاراج العقاد مال نطااق 
نفاااذ التعاادي ت التااي تطاارأ ىلااس قااانول العقااد فااي تاااريأ الحااق ىلااس اإلباارام، أ  بتجميااد القااانول واجااو 

 18التطبيق في وقت نبرام العقد.

 أحكام التحكيم:  -رابعا  
اىترفت أحكام التحكايم فاي مجاال العقاود الدولياة ذات الطاابع اإلدار  بإمكانياة تثبيات القاانول 

 واجو التطبيق ىند نبرام العقد.
 sapphire international petroleumوقد جاا  فاي قارار التحكايم الصاادر فاي قضاية 

V.N.I.O.C  حادد شاركات البتارول باأل: 1963ىام "الشاركة  19بمناسبة النزا  الذ  حد  بيل نيرال وان
ااا اساتثمارات ومساؤوليات يلن األجنبية تقدم للدولة اإليرانياة مسااىد  مالياة وفنياة، وهاذا يتضامل بالنسابة

ل مل الطبيعي أل تحماس ضاد التعادي ت التشاريعية التاي يمكال أل تعادل ما ومخاطر واسعة. ويبدو حينئذ  
اقتصاديات العقد، وأل يكفل لاا بعض األمال القانوني، وهذا مااال يضامنا لااا التطبياق الخاالص والبسايط 

 20للقانول االيراني الذ  يكول مل سلطة الدولة اإليرانية أل تعدلا...".
تاام  1977 ىااام LIAMCOوفااي مناساابة  أخاارد تتعل ااق بااالقرار الصااادر فااي قضااية "ليااامكو" 

التأكيد أل شرط التجميد الزمني لقانول العقد، أو شروط الثبات التشريعي ىموما ، تتفاق ماع "المبادأ العاام 
كماا أل هاذا  21لعدم جاواز خارق العقاود المعتارف بااا ىموماا  فاي القاانول الاداخلي وفاي القاانول الادولي.

 22الشرط يتفق مع مبدأ ىدم رجعية القوانيل".

                                                 
 .307ص -المرجع السايق -د. أحمد عبد الكريم سالمة -18

 
19- International law Reports, 1967, vol., 35 p. 136- 192 Annuaire Suisse de Droit international, 1962. 
P. 283. 
20- "… La société étrangère apportait à ľEtat iranien une aide financière et technique comportant pour 

elle des investissements, des responsabilités et des risques étendues. Il apparaît dès lors normal 
qu´elle soit protégée contre des modifications legislative susceptible de modifier ľéconomie du 

contatm et qu´une certaine sécurité juridique lui soit assure, ce que ne  pourrait lui garantir 

ľapplication pure et simple de Doit iranienm qu´il est au pourvoir de ľEtat iranien de modifier…". 
21- Libyan American Oil Co., V. Gouvernment of Libya, in I.L.M. 1981. Vol 20. P. 1-87. 
22- "Elle est conformes au principe de ľinviolabilité des contrats reconnu éaglement en Droit interne 

et en Droit international… Cette des lois".  
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جاواز تجمياد قاانول العقاد فاي الزماال بحيا  ال تسار  تعدي تاا الجدياد ،  وهكذا أضحس راسخا  
 23ويةل  العقد خاضعا  للقواىد القائمة فقط وقت تكوينا أو نبراما.

و أحكااام التحكاايم، قااد انتااات نلااس نل أحكااام القضااا ، وكااذل  مااا تقاارر بموجاا :وخ صااة القااول
حرياة التعاقدياة، وجاذو االساتثمارات، وتحقياق ىامال تأكيد شرط الثبات التشريعي وأهميتا نىماال  لمبادأ ال

األمااال للمتعاقااد، فاا  يخشااس التشااريعات أو اإلجاارا ات الجديااد  التااي قااد تضاار  بمصااالحا االقتصااادية، أو 
 تسام في قلو التوازل العقد  لمصلحة طرف مالدولة، ىلس حساو اآلخر مالمتعاقد،.

 أنوا  شرط الثبات التشريعي: المبح  الثاني
يختلاااف التصااانيف القاااانوني لشااارط الثباااات التشاااريعي بااااخت ف األسااااك المعتماااد فاااي هاااذا 

يعتمااد الفقااا القااانوني ىلااس معياااريل أساسااييل فااي هااذا التصاانيف همااا: معيااار األساااك  ن ذ  التصاانيف، 
 القانوني، ومعيار هدف شرط الثبات التشريعي.

 تصنيف شرط الثبات التشريعي وفقا  لمصدرق: -أوال  
الفقااا القااانوني باايل شاارط الثبااات الااذ  مصاادرق االتفاااق، وذلاا  الااذ  أساسااا التشااريع  يميااز

 الوطني، وأخيرا  الشرط الذ  أساسا اتفاقية دولية ثنائية أو نقليمية: 
 :ورود شرط الثبات ضمل العقد -أ

Contractual Stabilization clause 
يارد هاذا الشارط صاراحة   ن ذ  ات الطابع الدولي،يعد  هذا النو  األكثر انتشارا  في العقود اإلدارية ذ

ضاامل نصااوص العقااد الموقااع باايل الدولااة المضاايفة والمسااتثمر األجنبااي، وياانص صااراحة  ىلااس سااريال 
 24القانول الوطني الناةم للع قة التعاقدية النافذ وقت ننشا  العقد ىلس المتعاقد األجنبي.

وىند تطبيق تعدي ت تشريعية الحقاة قاد تضار باالمركز القاانوني أو الماالي لااذا المتعاقاد فا  
، مال ىقاد االمتيااز النفطاي بايل 15تسر  ىلاس العقاد دول موافقتاا، ومثاال ذلا  ماا نصات ىلياا المااد  م

حدد شركات االستثمار األجنبية، التي جا  فياا الانص  أل تطباق ىلاس  ا: "ال يمكالأن ابدولة الكاميرول وان

                                                 
 . 316ص -المرجع السابق -د. أحمد عبد الكريم سالمة -23

24- N. Davidm Le clauses de stabilité dans les contrats pétroliers, questions ďun praticien, clunet 

1986. P. 79. 
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الشركة مل دول موافقتاا المسابقة أ  تعادي ت قاد تطارأ ىلاس أحكاام النصاوص الماذكور  فيماا بعاد خا ل 
 25االستحقاق ". مد 

اات ىليااا الماااد  م ، ماال اتفاقيااة االمتياااز الموقعااة باايل دولااة توجااو وشااركة 14وكااذل  مااا نص 
طارأ فيااا تعادي ت تشاريعية أو تنةيمياة النفطية، فقد نص ت ىلاس أناا: "فاي الحالاة التاي ت Beninمناجم 

بعادم تطبياق هاذق التعادي ت  Beninتوجو المستقلة، تتعاد الدولة باستثنا  خاص لشاركة  في جماورية
 26ال حقة ىلس العقد الموق ع بيل الطرفيل في حال لم توافق الشركة ىلس هذق التعدي ت".

حاادد شااركات البتاارول باايل تاا 1978وكااذل  مااا جااا  فااي أحااد العقااود المبرمااة ىااام  ونك وان
األمريكيااة لجاااة االتفاااق ىلااس أل يكااول القااانول التونسااي السااار  حاايل توقيااع العقااد هااو القااانول واجااو 

 27التطبيق.
ويكاد يجماع الفقاا القاانوني ىلاس ىادم فاىلياة التعامال بمثال هاذق العباارات، خاصاة نذا خضاع 

سانخوض فاي هاذق الحالاة فاي فرضايات التعبيار  ن ذ  تقييم االتفااق فاي مجملاا نلاس قواىاد القاانول الاوطني،
مكانيااة تفسااير اسااتمرار ىماال المتعاقااد فااي ةاال التعااديل التشااريعي، أو اإلجاارا ، ىلااس أنااا  ىاال اإلراد ، وان

سااريانا ىلياااا. يضاااف نلاااس ذلاا  أل المحااااكم الوطنيااة ساااتعمل ىلااس تكيياااف  وماال ثَااام  موافقااة ضااامنية، 
، وهنااا ساانكول أمااام تفسااير  وأهاادافاا العامااة للدولااة مضاامول هااذق الموافقااة فااي ضااو  غايااات المصاالحة

موس ااع للموافقااة الضاامنية التااي ىب اار ىناااا المتعاقااد ماال خاا ل اسااتمرارق بالعماال فااي ةاال سااريال التشااريع 
 28الجديد.

                                                 
25- "Ne pourront être appliquées à la société. Sans son accord préalable, les modifications qui, 
pendant la durée de la convention, seraient apportées aux dispositions des textes ci- après". 

 انظر:
 .307ص -المرجع السابق -د. أحمد عبد الكريم سالمة

S. Asantem Stability of contractual relations in the transnational investment process, in I.C.L.Q. 

1979. P. 401. 
Ph. Leboulanger, Le contrats entre Etats et entreprises étrangère, Thèse, Paris, 1982. P. 125. 

 .616 -المرجع السابق -د. محمود فياض -26

 انظر كذلك:
A. Maniruzzaman, Some reflections stabilization techniques in international petroleum, gas and 

mineral agreements (2005) 4 international Energy Law & Taxation Review 96. 
27- Est applicable "Le doit tunisien en vigueur à la date de la signature du present contrat… les 

arbitres statueront sur la base de ľéquité et Droit tunisien applicable à la date de la présente 

convention". 
28- However, it should be noted that the interpretation of the requirement, "except by mutual consent 

of the parties", may give rise to problems in practice in the absence of a procedure envisaged by the 

parties whereby such consent would be given. G. Joffé, P. George and C. Searle, Expropriation of oil 
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 قااااااااد قاماااااااات نةريااااااااة العقااااااااد فااااااااي مجملاااااااااا ىلااااااااس أساااااااااك مباااااااادأ ساااااااالطال اإلدار ف
Private Autonomy Principle رابطااة العقديااة فااي تضااميل ىقاادهم الااذ  يعنااي حريااة طرفااي ال

الحقوق وااللتزامات التي اتجات نلياا نرادتاما. وتفترض هذق النةرية أل قواىاد القاانول المادني الناةماة 
للمعام ت التعاقدية هي قواىد تكميلية يجوز لطرفي العقد االتفاق ىلاس مخالفتااا، وفاي المقابال ال يجاوز 

ىاد آمار  يانص ىليااا القاانول. وحتاس غارف التحكايم الدولياة التاي لطرفي العقد االتفااق ىلاس مخالفاة قوا
تاؤمل بعدالااة حمايااة مصااال  المسااتثمر التجاريااة ضاد تعسااف الحكومااات الوطنيااة لمركزهااا القااانوني أقاار ت 
بحاق الدولاة فاي تعااديل تشاريعاتاا الوطنياة بمااا يناساو مصاالحاا القومياة العامااة مال دول االلتفاات نلااس 

حال ىدم احتوا  العقد ىلس ضامانات كافياة للمساتثمر ياتم االتفااق ىليااا فاي ماتل مصال  المستثمر في 
فاي قضاية  2001ىاام UNCITRALالعقد، وهذا ما أقرتا هيئة التحكايم التابعاة لغرفاة التجاار  الدولياة 
Link- Trading Joint Stok Company v Moldova .29 
ورد فااي نصااوص العقااد فااي مواجاااة أ  ووفقااا  للرؤيااة السااابقة فإنااا ال يمكاال االىتااداد بمااا 

خاصة  نذا أشارت قواىد تناز  القوانيل الخاصة باالنزا  نلاس ية الحقة تتعل ق باذق القواىد، تعدي ت تشريع
تطبيق القانول الاوطني للدولاة المضايفة، ففاي هاذق الحالاة ساتجد الايئاات القضاائية الوطنياة ومؤسساات 

  الدول ىلاس مقادراتاا الوطنياة ومصاادرها الطبيعياة كمادخل قاانوني التحكيم الدولية نفساا أمام مبدأ سياد
. ومل هنا تأتي أهمية شرط الثبات التشاريعي لتضامل للمتعاقاد ىادم نمكانياة وممارساتاا إلجرا ات الدولة

قيام الدولة المضيفة مل خ ل فرض تشريعات وطنية بتعاديل نصاوص العقاد بشاكل كماا تشاا ، أو ننااا  
 ا  مدتا المحدد .العقد قبل انتا

 :ورود شرط الثبات التشريعي ضمل التشريع -و
Legislative Clauses 

                                                                                                              
and gas investments: Historical, legal and economic perspectives in a new age of resource (2009) 2/1 
Journal of World Energy Law & Business 3. 
29- J. Gotanda, Renegotiation and adaptation Clauses in Investment Contract, Revisited (2003) 34L6 

Vanderbilt Journal of Transnational Law 1461. 
G. Joffé, P. George and C. Searlem Expropriation of oil and gas investments: Historical, legal and 

economic perspectives in a new age of resource nationalism (2009) 2/1 Journal of World Energy Law 

& Business 3. 
IIC 153 (2001) www.Iabin.ru/files/Link-Trading-Moldova.pdf. (Iast visited on 12 th July 2009), 

Paris. 73-86. See also Sapphire Internationa; Petroleum Limited v National Iranian Oil Company 36 

ILR  136 (1967). See also TOPCO v. Libya I.E.T.L.R. (2006) p. 91. 

http://www.iabin.ru/files/Link-Trading-Moldova.pdf
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يتعل اق األمار هنااا باورود نصاوص قانونيااة ضامل القااانول الاوطني للدولاة تاانص ىلاس التزاماااا 
بعدم تعديل القانول النافذ الناةم للع قاة التعاقدياة وقات ننشاا  العقاد، أو العمال ىلاس نلغائاا فاي مواجااة 

 30لمشرو  االستثمار .ا
وىاااد   مااا ياادرج هااذا الاانص فااي قااوانيل االسااتثمار فااي البلااد المضاايف، وقااد تاادرج أيضااا  فااي 
القااوانيل الخاصااة الناةمااة للقطااا  محاال االسااتثمار ممثاال قطااا  الاانفط،، ومثااال ذلاا  مااا ورد فااي قااانول 

فاي  الذ  نص ىلس أل: "أ  تغيير مخالف للشروط واالمتيازات المعترف بااا 1957البترول اإليراني ىام 
ىقد ما في تااريأ نبراماا، أو فاي أ  وقات، بصادد تجديادق، ال تطباق ىلاس ذلا  العقاد نال فاي خا ل مدتاا 

 تجديدق".مد  األولس، وليك خ ل 
ىلاس أل: "االتفااق الموقاع  1960، مل قاانول االساتثمار الكااميروني ىاام 18ونصت الماد  م

ت الماليااة، وتسااويق المنتجااات، هااو الناااةم باايل المسااتثمر األجنبااي ودولااة الكاااميرول الخاااص بااالتحوي 
 للع قة التعاقدية بيل الطرفيل، بغض النةر ىل أ  تعدي ت تشريعية الحقة قد تتعارض معا".

، ىلاس ىادم ساريال أحكاماا ىلاس 24فاي المااد  م 1955وقد نص قانول البترول الليباي ىاام 
 االمتيازات التي منحت قبل صدورق.

جانو مل الفقا القانوني أل مثل هذا النو  مل الشروط هو األكثر ضامانة للمتعاقاد مال  ويرد
النو  األول، ففي النو  األول يمكل للقضا  بالحكم بعدم دستوريتا لمخالفتاا قواىاد آمار  الحقاة قاد يقرهاا 

ساتورية أ  المشر   الوطني. والساؤال الاذ  قاد يثاور فاي هاذا المجاال، نلاس أ  مادد يمكال الحكام بعادم د
نجاارا  تشااريعي الحااق يتعااارض مااع مثاال هااذق النصااوص ىلااس أساااك قاىااد  ماال يملاا  التشااريع يملاا  

 31اإللغا ؟
يرد جاناو آخار مال الفقاا بأناا ال ضامانة دساتورية تحاول دول قياام الادول المضايفة باإجرا  

شااروط الثبااات  ساانجد أنفساانا أمااام المخاااطر ذاتاااا الناتجااة ىاال اسااتخدام وماال ثَاام  مثاال هااذق التعاادي ت، 
التعاقدية، وهنا تساتطيع الدولاة المضايفة تعاديل نةامااا القاانوني متاس شاا ت، وكيفماا شاا ت، مال دول 
االلتفااف نلاس مصاال  بعاض المؤسساات الخاصاة، ماع التزامااا فاي هاذق الحالاة بتعاويض كال مال تضاارر 

 32جرا  هذا التعديل.

                                                 
 .173ص -المرجع السابق -د. غسان المعموري -30

31- Z. Gao, International Petroleum Contracts: Current trends and new directions (Graham and 
Trotman: London 1994) 13. 
32- D. E. Vielleville, Sovereigntly Over Natural Resources Versus Rights Under Investment 

Contracts: Which One Prevails? (2008) Global Energy Law & Regulation Portal. 
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ساير النصاوص التشاريعية بماا يضاف نلاس ماا سابق أناا قاد يكاول مال الساال ىلاس الدولاة تف
يخاادم مصااالحاا الوطنيااة ىلااس نحااو قااد يتعااارض مااع الغاارض الااذ  وجاادت ماال أجلااا نصااوص الثبااات 
التشريعية، فعلس سبيل المثار تعاد  قضاية مؤسساة االساتثمار البيروفياة فاي مواجااة حكوماة بيارو ساابقة 

ريبة الاادخل المفروضااة ىلااس بياارو بتعااديل قيماة ضاا قضاائية مامااة فااي هااذا المجااال، وفيااا قاماات حكومااة
شااركات االسااتثمار العاملااة فااي أراضااياا ىلااس الاارغم ماال وجااود تشااريع سااابق يثب اات هااذق القيمااة ىلااس 

بياارو بعاادم التمييااز فااي تعااديل قيمااة  المشااروىات االسااتثمارية العاملااة وقاات نفاااذق، وقااد دفعاات حكومااة
لمحلياة ممعياار المصالحة االقتصاادية الضريبة المفروضاة، وبحاجاة االقتصااد الاوطني نلاس تنمياة ماواردق ا

 33العامة،، ولم تنكر هيئة التحكيم الدولية هذا الدفع، وقضت أخيرا  بحق شركة االستثمار في التعويض.
والااذ  نااراق أل هااذق الصااور  ماال صااور الثبااات التشااريعي هااي األكثاار انتشااارا ، وتقاادم ضاامانة 

ت تشاريعية أو نجرائياة الحقاة إلبارام العقاد لال تاؤثر حقيقية نلس المتعاقد تجعلا مطمئنا  نلاس أل أ  تعادي 
ىقاادق، أو تضاار  بمصااالحا االقتصااادية، وبااذل  فإناااا لاال يكاال هنااا  مساااك بسااياد  الدولااة ألنااااا  فااي

بإرادتاااا، وتحقيقااا  لمصااالحاا، قااد قااررت التنااازل ىاال جااز  ماال هااذق السااياد  الىتبااارات تحقااق المبتغااس 
ماا - وهو تحقيق مصالحاا القومية العليا، وألل ىدم رجعياة القاوانيل األساسي مل مبدأ سياد  الدولة، أال

هو المبدأ األساسي في نصدار التشاريعات، وال ياؤثر صادور بعاض أحكاام  -لم تكل جزائية وأصل  للمتام
 التي ذهبت في اتجاق مغاير لاذق الرؤية. -وهي محدود –التحكيم 

 شرط الثبات التشريعي بموجو معاهد  دولية: -ج
International Stabilisation Clause 

ثنائيااة،،  -يثب اات شاارط الثبااات التشااريعي فااي هااذا النااو  اسااتنادا  نلااس اتفاقيااة دوليااة مجماىيااة
تتعاااد بموجباااا الدولااة أو الاادول األطااراف بحمايااة اسااتثمارات الدولااة أو الاادول األخاارد، ماال خاا ل حةاار 

الاادول نجاارا  تعاادي ت تشااريعية، أو اتخاااذ نجاارا ات ماال شااأناا نلحاااق الضاارر بمصااال  مسااتثمر  باااقي 
األىضااا  العااامليل فااي أراضااياا. وىلااس هااذا األساااك سااتكول أحكااام القااانول الاادولي العااام هااي الناةمااة 

 فضا   ىالوالحامية الستقرار االستثمارات األجنبية العاملة في أراضي الدول األىضا  في هاذق االتفاقياة، 
قااة التااي تربطاااا مااع المسااتثمر تقييااد حريااة الدولااة المستضاايفة للمشاارو  االسااتثمار  فااي الااتحك م بالع 

األجنبي ىلس أساك قواىد السياد  الوطنية، وضمال اختصااص القضاا  الادولي فاي تساوية أ  منازىاات 
 34قد تنشأ نتيجة هذا االستثمار.

                                                 
33- T. Wells, Using Tax Incentives to Comete for Foreign Investment: Are they worth the cost? 
(2001) International Finance Corporation/ Forein Investment Advisory Service occasional paper. 
34- This is to minimize the chances of the contract from being breached unilaterally by the host 

government. In the event of a breach, the HG will be liable not to its national laws, but to an external 
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وال يعنااي هااذا انطباااق نصااوص شاارط الثبااات المتفااق ىليااا فااي االتفاقيااة الدوليااة تلقائيااا  ىلااس 
نبااي والدولااة المضاايفة، باال يجااو لتطبيااق هااذا الشاارط تمساا  المسااتثمر العقااد الموقااع باايل المسااتثمر األج

األجنبااي باااذق النصااوص، وتضااميناا فااي العقااد، تأسيسااا  ىلااس قاىااد  "العقااد شااريعة المتعاقااديل"، وهنااا 
قواىاد الحماياة الوطنياة  فضا   ىالستنشأ مةلة مل الحماية القانونية الدولية للعقد الموقع بيل الطرفيل، 

 35لاذا العقد.
 Umbrellaيطلق الفقا القانوني ىلس مثل هذا النو  مال الشارط اسام  "المةلاة التشاريعية" 

Clause .كماا  وهي تشير نلس شمولية الحماية المقرر  لااذا االتفااق بمةلاة قواىاد القاانول الادولي العاام
تعناي  وهاي Meatsatbilisation Clauseاآلخر اسم شرط "الحماية االحتياطية"  امبعضيطلق ىلياا 

فرض قواىد قانونية دولية احتياطية تحمي المستثمر األجنبي حينما ال تانج  القواىاد الوطنياة فاي تاأميل 
 36هذق الحماية.

وىاااد   مااا تسااتخدم هااذق االتفاقيااات مصااطلحات مثاال: "المعاملااة العادلااة والمتساااوية"، و"ىاادم 
ثااور نشااكالية تفسااير مثاال هااذق العبااارات التمييااز"، و"مباادأ حساال النيااة فااي تنفيااذ االتفاقيااات"... وهنااا قااد ت

ومثاال  37ىندما يتم االستناد نلس القواىد الوطنية في التفسير الذ  قد يختلف مل نةام قانوني نلاس آخار.
 1991.38، مل اتفاقية ميثاق الطاقة للتعاول في مجال الطاقة الدولية ىام 10ذل  ما نص ت ىليا الماد  م

                                                                                                              
law. Where there is a conflict in the contract between the Host Government and the investor, the 

dispute can be referred to international law. See: A. G. Adaralegbe, Legal Protection Techniques for 

Foreign Investment and their Effectives in the Petroleum Sector of Developing Countries: A cas 
study of Nigeria, (Unpublished LLM Dissertation submitted to the CEPMLP, University of Dundeem 

2003) 7. 
35- J. Gotanda, Renegotiation and Adaptation Clauses in Investment Contracts, Revisited (2003) 34/6 
Vanderbilt Journal of Transnational law 1461. 
36- A. Maniruzzaman, The pursuit of stability in international energy investment contacts: A critical 

appraisal of the emerging trends (2008) 1/2 Journal of World Energy Law & Business 121. 
37- These would include fair and equitable treatment and ensuring full protection and security of the 

foreign investment, and in some cases, to respect contractual undertakings entered into with the 

investor.  
38- Each Contracting Parly shall, in accordance with the provisions of this Treaty, encourage and 

create stable, equitable, favorable and transparent conditions for Investrs of other Contracting Parties 
to make Investments its Area. 

 انظر الموقع االلكتروني:
www.ena.lt/pdfai/Treaty.pdf.  

http://www.ena.lt/pdfai/Treaty.pdf
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هنااا يااتم االتفاااق باايل أطااراف المعاهااد  أيضااا  ىلااس تطبيااق المعااايير الدوليااة فااي تفسااير هااذق 
المصطلحات في الع قة التي تربط الدول األىضا  بالشركات األجنبية العاملاة ىلاس أراضاياا، ومثاال ذلا  

 ISCID.39، مل اتفاقية ننشا  المركز الدولي لتسوية منازىات االستثمار 42ما ورد في نص الماد  م
 ولكل نلس أ  مدد كفلت قواىد القانول الدولي الحماية القانونية ال زمة للمتعاقد األجنبي؟

ل  لم تتطارق اتفاقياة األمام المتحاد  للحقاوق المدنياة والسياساية نلاس مثال هاذق الممارساات، وان
دم جااواز كااال العديااد ماال خباارا  القااانول الاادولي قااد أدرجوهااا ضاامل حمايااة حقااوق الملكيااة الخاصااة، وىاا

، مااال البروتوكاااول األول مااال االتفاقياااة 1التعاااد  ىليااااا، كقاىاااد  ىاماااة. وفاااي المقابااال أجاااازت المااااد  م
حاق الدولاة فاي تعاديل  فضا   ىالاألوربية لحقوق اإلنسال للادول األىضاا  تاأميم المشاروىات الخاصاة، 

التعاديل وفقاا  للقاانول، ماع تشريعاتاا الوطنية بما يخادم مصاالحاا الوطنياة، ىلاس أل ياتم هاذا التاأميم أو 
مراىااااا  مباااادأ "ىاااادم التمييااااز باااايل المسااااتثمر الااااوطني واألجنبااااي" أو "باااايل المسااااتثمريل األجانااااو تبعااااا  

 40لجنسياتام".
اد وواضا  ماع  1962نل قواىد القانول الدولي لم تتعامل قبل العاام  :ويمكل القول بشاكل موح 

حااق الاادول فااي فاارض ساايطرتاا ىلااس المشااروىات االسااتثمارية  الناشااطة ىلااس أراضااياا، واختلفاات هااذق 
القواىااد تبعااا  الخاات ف الحالااة التااي تعاملاات معاااا، نلااس حااد خضااو  مثاال هااذق القواىااد ألسااباو  سياسااية 

رت هاذق  فضا   ىاللاا ى قة بقو  الدولة المضيفة ونفاوذ المساتثمر األجنباي،  محضة، وأسباو   ذلا  تطاو 
را   القواىاد  ، واختلفات فاي توجااتاااا ىبار مارور الوقاات، األمار الاذ  دفااع بالعدياد مال الاادول ا  ملحوةااتطاو 

 نلس تنةيم اتفاقيات خاصة تعنس بموضو  ى قة الدولة المضيفة باالستثمارات األجنبية.
، الاذ  أقار  بساياد  1803أصدرت الجمعية العامة لعمم المتحد  قرارها رقام م 1962ي ىام وف

، مال هاذا القارار صاراحة  ىلاس حاق 4نصات المااد  م ن ذ  الدول ىلس مواردها الطبيعية، ومصادرها الوطنية، 

                                                 
39- The Tribunal shall decide a dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the 

parties. In the absence of such agreement tge Tribunal shll apply the law of the Contacting State party 
to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may 

be applicable. 

 انظر الموقع االلكتروني:
https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/CRR-English-final.pdf.  

 .625ص -المرجع السابق -د. محمود فياض -40

https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/basicdoc/CRR-English-final.pdf
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ي نقااارار الدولاااة فاااي تاااأميم المشاااروىات التجارياااة الوطنياااة واألجنبياااة المقاماااة ىلاااس أراضاااياا، وحقااااا فااا
 41التعدي ت التشريعية التي تضمل تحقيق مصالحاا الوطنية.

قد أنكر العديد مل فقاا  القانول التوسع في نىماال هاذا الحاق، وضارور  اقتصاار العمال باا ف
ىلااس مشااروىات االسااتثمار فااي المصااادر الطبيعيااة للاادول ىلااس أساااك أل ىنااوال هااذا القاارار قااد نااص 

 واردها الطبيعية"صراحة  ىلس "سياد  الدول ىلس م
 Permanent Sovereignty over Natural Resources.42 

نل قواىد القانول الدولي قد استقرت ىلس ىادد مال المباادئ التاي ذهبات بعيادا   :ويمكل القول
في مجال حماية مصال  المستثمر التجارية ضد أىمال التأميم الحكومياة، والتعادي ت التشاريعية الوطنياة 

 مصالحا االقتصادية المتوقعة ىند تعاقدق مع الدولة، ومل ذل :في التي قد تؤثر 
  صاايانة حقااوق الملكيااة الخاصااة وحمايتاااا، وىاادم جااواز التعااد  ىلياااا ماال قباال الحكومااات

ذا اقتضاات المصاالحة العامااة ذلاا   ماال دفااع تعااويض مناسااو للمتعاقااد أو    بااد  فااالمركزيااة، وان
 المستثمر األجنبي.

 التمييز في المعاملة بيل المستثمر الوطني والمستثمر األجنبي، والمشاروىات التاي تعاود  ىدم
 ملكيتاا ألجانو والمشروىات التجارية التي يملكاا المواطنول.

  حق الدولة فاي اساتخدام الطارق الدبلوماساية الخاصاة بحماياة مصاال  مواطنيااا المساتثمريل
أو فاارض تعاادي ت تشااريعية تضاار  بمصااالحام  فااي حااال تاام تااأميم ملكياااتام ماال دولااة أخاارد،

                                                 
41- G. Verhoosel, Forein Investment and Environmental Regulatory change developing and transition 

Economies: How to reconcile the tension for the benefit of technology transfer (2004) Institute for 

Environmental & Energy Law. 
See: 17 U.N GAOR, G.A res 1803 (XVII), Permanent Sovereignty over Natural Resources U.N. Doc. 

A/2217 (1962). Available at: Supp. (No. 17) at 15. 

Visited on 12/2/2011 http://www1.umn.edu/humanrts/instree/c2psnr/htm.  
Expropriation or, Article (4) of this resolution provides that: Nationalization security or the, 

requisitioning shall be based on grounds or reasons of public utility, national interest which are 

recognized as overriding purely individual or private interests, both domestic and foreign. In such 
cases the owner shall be paid appropriate compensation in accordance with the rules in force in the 

State taking such, compensation gives rise to a controversy upon agreement by sovereign States and 

other, measures shall be exhausted. However settlement of the dispute should be made through 
arbitration or, parties concerned international adjudication…    
42- p. Bwegerm Renegotiation and Adaptation of International Investment Contacts: The Role of 

Contact Drafted and Arbitrators (2003) 36 Vanderbilt Journal of Transat onal Law 1347. 

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/c2psnr/htm
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االقتصاااادية، ىلاااس أال  ياااتم اللجاااو  نلاااس هاااذا األمااار نال ىنااادما يساااتنفذ هاااذا المساااتثمر جمياااع 
43الوسائل الممكنة لحماية حقوقا المالية المتعل قة بالمشرو  محل التأميم.

 

سااتثمار ىلااس هااذق المبااادئ أيضااا  ىناادما أصاادر دلياال اال 1992وقااد تبنااس البناا  الاادولي ىااام 
ماهيااة المصالحة العاماة، وىادم التميياز، ومقادار التعااويض فاي المساتود الادولي، وال يازال الجادل مساتمرا  

الاذ  يجاو أل تدفعااا الدولاة متاس أقاار ت تعادي ت تشااريعية تضار  بالمصاال  االقتصااادية للمتعاقاد... وهااذا 
44مثل هذق الممارسات الوطنية.يعني قصور قواىد القانول الدولي حتس اللحةة بشأل التعامل مع 

 

والااذ  نااراق أل هااذا النااو  ماال شاارط الثبااات التشااريعي تعتريااا بعااض الم حةااات التااي تتعل ااق 
الثنائياة، أهام مصادر مال مصاادرق،  -بقواىد القانول الدولي العام الذ  تعد  المعاهدات الدولية مالجماىياة

ولي، أ  لقاااانول" بحيااا  ينااادمي القاااانول الااادوبمعناااس  آخااار فيماااا نذا كانااات الدولاااة تأخاااذ بمبااادأ "وحاااد  ا
هذق الحالاة هال لااا مركاز يسامو ىلاس التشاريعات الداخلياة  المعاهد ، ضمل أحكام القانول الوطني؟ وفي

بمااا فياااا الدسااتور؟ أم أناااا تأخااذ بمباادأ "ازدواجيااة القااانول"، مااا يعنااي أننااا بحاجااة نلااس نجاارا ات خاصااة 
المشارو ، فاي  زمنياة تاؤثرماد  لوضعاا موضع التنفيذ الفعلي، ومناا مصادقة البرلمال التي قد تستغرق 

ئر تقصر حقا ىلس المطالبة باالتعويض قضاائيا  وفقاا  إلجارا ات قضاائية قاد تساتغرق وتكبيد المتعاقد خسا
باادورها المزيااد ماال الوقاات، ولاال يت فااس اللجااو  نلااس التحكاايم هااذق الثغاارات سااود لناحيااة اختصااار بعااض 

 ما ندراج شارط الثباات التشاريعي ضاملالوقت واإلجرا ات، وبالنتيجة فإنناا نفضال األناوا  األخارد، وال ساي  
 التشريعات الوطنية للدولة.

 تصنيف شرط الثبات التشريعي وفقا  لطبيعتا: -ثانيا  
يميز الفقا القانوني بيل ث ثة أنوا  مل شرط الثبات التشريعي بناا   ىلاس هادف هاذا الشارط، 

 وهي:
 شرط التجميد التشريعي: -أ

Freezing Clauses 
يااة الحديثااة ىلااس ىقااود الشااركات األجنبيااة يااادف هااذا الشاارط نلااس ضاامال ىاادم سااريال التشااريعات الوطن

المتعاقد  مع الدولة قبل صادور هاذق التشاريعات. وقاد ساميت باذل  ألنااا تعمال مال خا ل تجمياد تطبياق 

                                                 
43- S. Asante, International law and foreign, For more details about these rules investments: a 
reappraisal (1988) International and comparative law quarterly 590. 

 انظر الموقع االلكتروني: -44

http://ita:law.uvic.ca/documents/WorldBank.pdf.  

http://ita:law.uvic.ca/documents/WorldBank.pdf
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Freeze .وقاد يكاول  45النةام القانوني للدولة ىلس المشرو  العقاد  وتحصاينا مال أ  تعاديل مساتقبلي
 ومااااااااااااااااال الممكااااااااااااااااال أل يكاااااااااااااااااول جزئياااااااااااااااااا   Full Freezingهاااااااااااااااااذا التجمياااااااااااااااااد كلياااااااااااااااااا  

Limited Freezing، .46وك هما يختلف ىل اآلخر مل حي  الطبيعة واألثر
 

 يادف النو  األول نلس تجميد النةام القانوني الوطني فاي مجملاا بمواجااة المتعاقاد األجنباي،
 ة مساتقبليةبياق أ  تعادي ت تشاريعيتحصيل االتفاق الموقع بيناا وبايل الدولاة المضايفة مال تط ومل ثم

ىمااال مااد  نذا كااال مااال شااأناا اإلضااارار بمصااال  المتعاقاااد الماليااة طيلاااة  -ماال دول موافقااة المتعاقاااد-
 1933.48نيرانية ىام  -وشركة النفط االنجلو ومثال هذا النو  اتفاقية االمتياز الموقعة بيل نيرال47المشرو .

فاد  مال أ  تعادي ت تشاريعية مساتقبلية متاس كانات فاي يحق للمستثمر طلو اإلفي المقابل و 
صااالحا، وذلاا  ماال دول اشااتراط موافقااة الدولااة المتعاقااد ، فعلااس ساابيل المثااال، متااس ىااد لت التشااريعات 
الوطنيااة لااتخفض ماال قيمااة ضااريبة الاادخل التااي تاادفعاا المشااروىات التجاريااة، سيساار  هااذا التعااديل فااي 

فضا   ىال رغبتاا فاي االساتفاد  مناا، ومال تااريأ هاذا اإلىا ل. حق المستثمر األجنباي متاس أىلال ىال 
ذل  متس وجد أ  تعارض بيل نصوص العقد المبرم بيل الطارفيل وأ  نصاوص قانونياة وطنياة، أو أوامار 

                                                 
45- Freezing clauses are desined to make inapplicable to the investment. They are so named because 

they aim to freeze the law of the host state with respect to the investment project. It works to freeze 
the legal and fiscal systems of the host country as relates to the state contract. By so doing, the 

contract is not affected by any changes in law or the tax regimes in the host country throughout its 

tenure. 
See: 

p. Cameron, Stablisisation in Investment Contracts and Changes of Rules in Host Countries: Tools 

Oil & Gas Investors (2006) Association of International Petroleum Negotiators. 
Maniruzzaman, A.F.M., Some Reflections on Stablisisation Techniques in International Petroleum, 

Gas and Mineral, Vol 3 Issue 1 OGEL (March 2005 at: 

www.gasandoil.com/ogel.    
 .631ص -المرجع السابق -د. محمود فياض -46

47- F. George, Managing Expropriation Risks in the Sector: Steps for Foreign Investors to Minimise 
their Exposure and Maximise Prospects for Recovery when Takings Occur (2005) 23/1 Journal of 

Energy and Natural Resources 36. 
48- Concession shall not be annulled by the Government and the terms therein contained shall not be 
altered either by general or special legislation in the future or by administrative measures or any other 

acts whatever of the executive authorities. 

See: Paasivirtam E., Participation of States International Contracts and Arbitral Settlement of 
Disputes (1990), 162; Cameron, P.D., Stabilisation in Investment Contracts and Change of Rules by 

Host Countries: Tools for O & G Investors, AIPN Final Report (2006) at:  

http://Iba.Iegis.state.ak,us/sga/doc-log/2006-07-05-aipn-stabilisation-cameron-final.pdf.  

http://www.gasandoil.com/ogel
http://iba.iegis.state.ak,us/sga/doc-log/2006-07-05-aipn-stabilisation-cameron-final.pdf
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ندارية تتعلق بنشاط المتعاقد، تكاول نصاوص هاذا العقاد هاي المرجعياة القانونياة التاي تحكام الع قاة بايل 
 49الطرفيل المتعاقديل.

مل جاة  ثانية يادف التجميد الجزئي نلس حماية المتعاقد األجنبي مل نىماال قواىاد تشاريعية 
معينة قد تنشأ في النةام القانوني الوطني للدولة المتعاقد  مل خا ل حصار تطبياق التعادي ت التشاريعية 

حقااوق  فااي لبا  المصااارف...، والتااي قااد تااؤثر ساا -البيئااة -التااي تاارد فااي مجااال  قااانوني محاادد مالضاارائو
ومثاال هاذا الشارط ماا ورد فاي أحاد ىقاود مشااركة اإلنتااج فاي نندونيسايا  50.أو واجباتاا المتعاقد األجنبي

 1995.51ىام 
 شرط التوازل االقتصاد : -و

Economic Equilibrium Clause 
يختلااف هااذا الشااكل ماال الشااروط ىاال الشااكل السااابق فااي كونااا ال يعفااي المتعاقااد ماال االلتاازام 

ماال ذلا  يؤكااد ضارور  خضااو  هااذا  النقايضباأ  تشااريعات أو نجارا ات وطنيااة الحقاة ل تفاااق، بال ىلااس 
52المتعاقد لمثل هذق التعدي ت أو اإلجرا ات لضمال احترام سياد  الدولة المضيفة.

 

هااذا الشاارط ىلااس التاازام الدولااة المتعاقااد  بتعويضااا ىاال الخسااائر الماليااة  وفااي المقاباال ياانص
التي أصابتا جرا  هذق التعدي ت. وقد يكول التعويض كليا ، ونكول هنا أماام ناو  مال هاذا الشارط يسامس 

، وقاااد يكاااول هاااذا Full Economic Equilibrium Clauseشااارط التاااوازل االقتصااااد  الكلاااي 

                                                 
49- For example comes Latin American infrastructure model agreement 2000s It provides that: 

Specific Juridical Stability: The State guarantees and the Recipient Company that this Investment 

Contract the Project Agreements and the State Institution Authorizations, in each case in relation to 
the Investments and the Project, shall enjoy absolute legal stability in accordance with the Legal 

Framework in Effect. Accordingly, neither the Investment Contract, nor the Project Agreements nor 

the State Institution Authorizations may be modified by laws or other disposition from the State of 
any type that affect  them or by changes in the interpretation or application thereof and each thereof 

in which the State is a party may only be modified by the mutual written agreement of the Parties that 

expressly evidences such modifications. 
50- S. Montembaultm The stabilization of state contracts using the example of oil contracts A return 

of the Gods of Olympia (3003) 6 Internal onal Business Law Journal 593. 
51- Indonesia between Pertamina and Overseas Petroleum Investment Corporation and Treasure Bay 
Enterprise Limited, Para 17.2. 

Mentioned in: Al Faruque., Typologies, Efficcacy and Political Economy of Stabilisation Clauses: A 

Typical, Vol 5 Issue 1 OGEL (November 2007 at: 
www.gasandoil.com/ogl.   
52- The clause does not work to stop new laws from being passed, or prevent the amendment of 

existing laws, but rather tries to allay any negative effects of the new or amended law on the 
economic equilibrium clause, the state is no longer prevented from taking action, but undertakes to 

put the investor back in a position where the latter is compensated for losses investor back in a 

position where the latter is compensated for losses incurred as a result of such action. 

http://www.gasandoil.com/ogl
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التعويض جزئيا  وفقا  لما تم االتفاق ىليا في العقد، ونكاول هناا بصادد شارط التاوازل االقتصااد  الجزئاي 
Limited Economic Equilibrium.53    54ىلاس تعاويض المتعاقاد. -ةحبصاراو –الذ  يانص  ىااد 

حاددومثال هذا الشرط في أحد ىقود مشار  جنبياة فاي شاركات االساتثمار األ كة ننتاج بيل دولة الجابول وان
 1997.55ىام 

وفي حالاة التعاويض الجزئاي ياتم االتفااق ىلاس تعاويض المتعاقاد األجنباي فاي نحادد الحااالت 
 56اآلتية:
  تعااويض المسااتثمر متااس أقاار ت الدولااة المضاايفة نوىااا  معينااا  ماال التشااريعات ممثاال تشااريعات

وفاي هاذق الحالاة سايتم الضرائو أو البيئة، نذا ما أدت نلس زياد  أىبا  هاذا المتعاقاد المالياة، 
 57تعويض هذا المستثمر بشكل كل ي نتيجة ما أصابا مل ضرر ماد  بسبو هذق التشريعات.

   قيااام الدولااة المضاايفة بااإقرار تشااريعات وطنيااة تميااز باايل المتعاقااد األجنبااي والااوطني مااا يخاال
 فاي الساوق الوطنيااة، وهناا سايتكبد المتعاقاادFair Competitionبشاروط المنافساة العادلاة

 األجنبي خسائر مالية أكثر مل المتعاقد الوطني.

  اتفاق طرفي العقد ىلس تعويض المتعاقد األجنباي ىال نسابة متفاق ىليااا مال مجمال خساائرق
58االقتصادية نتيجة التعدي ت التشريعية المقرر .

 

                                                 
53- S. Jeswaldm Renegotiating International Business Transaction: The continuing struggle of life 
against from (2001) 35 The International Lawyer 1507. 
54- The clause adds: In the even of the occurrence of a Change in Law (including a Change in Law 

that becomes applicable to the Company because of damage to and the restoration of the Plant) that 
requires a material modification or a material capital addition to the plant, which is completed by the 

Company, or in lieu thereof or in addition theretom an increase or decrease in operating costs 

including the use or quality of fuel or consumables by the Plant, and this Agreement is not terminated 
by… pursuant to Article…, the Company will be entitled to receive Recovery Allowance payments 

under… from… to recover fully the costs of complying with the Change in law, including the costs 

of any material modifications or material capital additions to the Plant that are necessary for the 
Company to come into compliance with the Change in law. The amount of any Recovery Allowance 

due under this Article shall be determined pursuant to Article. 
55- Mentioned in: Al Faruqe, A., Typologies, Efficacy and Political Economy of Stabilisation 
Clauses: A Typical, Vol 5 Issue I OGEL (November 2007) at: 

www.gasandoil.com/ogel.  
 انظر الموقع االلكتروني: -56

http://uslf.practicallaw.com.  
57- W. Thomas and G. Ndi, Stabilizing International Investment Commitments: International Law 
versus Contract Interpretation (1996) 31 Texas International Law Journal 215; E internationalization 

and stabilization and stabilization of contracts versus state sovereignty, passivirta (1989) British 

Yearbook international law. 

http://www.gasandoil.com/ogel
http://uslf.practicallaw.com/
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ومتس اتفق طرفا العقد ىلس هذق األسك، ىاد   ما يتم االتفاق أيضا  ىلاس تحدياد جااة محادد  
وم بتقدير حجم الخسائر التي أصابت المتعاقد األجنبي، ومبلا التعويض المستحق وفقا  لماا تام االتفااق تق

59ىليا في العقد.
 

 60ويتم االتفاق ىلس تحقيق مثل هذا التوازل بأحد طريقيل:
بشاكل كلاي -: هو النص صراحة  في العقد ىلس التزام الدولة بتعاويض المتعاقاد األجنباي األول

حقاوق هاذا  فايمتس أحدثت هذق الدولة تعدي ت قانونية مل شاأناا التاأثير سالبا   -تفق ىليااأو بنسبة م
 .أو التزاماتا المتعاقد

ىااد  Re-evaluate: في اتفاق الطرفيل ىلس وجوو نىاد  النةر فاي شاروط العقاد الثاني  وان
بماا يضامل تاوازل الع قاة التعاقدياة بايل الطارفيل،  وتعاديلااRe-negotiate التفاوض حولاا مل جديد 

ويضمل األرباص المالية المتوقعة للمتعاقد األجنبي وقات التعاقاد. وىااد  ماا يفضال المتعاقاد الطرياق األول 
كونا سيضمل تعويضا ىم اا لحاق باا مال ضارر دول حاجاة نلاس نىااد  التفااوض ىلاس شاروط العقاد ماع 

 61الدولة المضيفة مل جديد.
 مااا تسااير ىليااا القااوانيل المقارنااة والهااذا النااو  ال يشااكل نضااافة حقيقيااة نلااس نااراق أل  والااذ 

أحكام القانول المدني لكل دولة، وكذل  مبادئ العدالة واإلنصاف، لجااة أل كال مال أصاابا الضارر  سي ما
أخاذت بااذا  لا حق المطالبة بالتعويض، ال بل نل غالبية الدول التي تاناي الماناي ال تيناي الفرنساي قاد
ل لم يكل هنا  خطأ مل جانو الدولة أو اإلدار  المتعاقد .  المبدأ تشريعيا  وقضائيا  حتس وان

 
 
 

                                                                                                              
58- "Change in Law": Shall mean (d) has a material adverse effect on the Company, the Plant or the 
return (not of tax) to the investors of the Company. 
59- The contracting parties agree on that the costs of compliance be determined or verified by an 

independent expert before payment. 
60- A. Adaralegbe, Stabilizing Fiscal Regimes in Long- Term Contracts: Recent Developments from 

Nigeria (2006) 1/3 Journal of World Engery Law & Business 104; Al Faruque, A. Stability in 

Petroleum Contracts: Rhetoric and Reality (PHD Thesis: University of Daundee 2005) 20. 
61- The Parties acknowledge that their fiscal position has been based on this Agreement, the 

Definitive Agreements and the law and practices which are in force in (state) as of the Effective Date. 

The Parties agree that in the event that the Government shall enact any new law or decree which 
demonstrably has a Material and Adverse Effect on (project co) or its Affiliates, fiscal position with 

respect to the Project, the Government shall take all steps as may be necessary to restore the fiscal 

benefit contemplated to be enjoyed by the Parties under this Agreement. 
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 شرط الحماية المختلط: -ج
Hybrid Clause 
هو شرط ذو طبيعة متوسطة بيل شرطي الثباات المشاار نلياماا أىا ق، فااو يقتارو مال شارط 

المتعاقااد األجنبااي ماال تطبيااق أ  تعاادي ت تشااريعية قااد تضاار  التااوازل االقتصاااد  ماال خاا ل ىاادم نىفااا  
بمركزق المالي بعد التعاقد، وفي المقابل يقترو مل شرط التجمياد التشاريعي مال خا ل الانص ىلاس نىفاا  
المتعاقاد األجنباي مال تطبياق بعاض التعادي ت التشاريعية متاس كانات هاذق الوسايلة هاي الطريقاة الوحيااد  

62المستثمر سلبا  باذا التعديل التشريعي.الكفيلة بعد تأثر هذا 
 

التوازل االقتصااد  وشارط التجمياد التشاريعي، نال  ميزاتومما ال ش  فيا أل هذا النو  يحقق 
 أنا وفي الوقت ذاتا تنالا الم حةات التي وجات نلس كل  مناما.

 مسوغات شرط الثبات التشريعي واالنتقادات الموجاة نليا: المبح  الثال 
مل شرط الثبات التشريعي بأنواىا تحقيق استقرار الرابطاة العقدياة ىبار تحيياد التعادي ت يراد 

مخالفاة  التشريعية التي يمكل أل تطرأ ىلس القانول واجاو التطبياق. وماع ذلا  يارد فياا جاناو مال الفقاا
ي؟ وماا أصول فنية قانونية ىاد ، كماا تراجاع فاي األخاذ باا ىملياا ... فماا مساوغات شارط الثباات التشاريع

 أهم االنتقادات التي وجات نليا؟

 مسوغات شرط الثبات التشريعي: -أوال  
يباادو المسااوع العااام لشاارط الثبااات التشااريعي فااي اسااتقرار الرابطااة التعاقديااة، وحفااة توقعااات 
األطراف، فقد تؤد  األحكام الجديد  التي تطرأ ىلس قانول العقد حال تطبيقاا نلس قلاو التاوازل التعاقاد ، 

 63يا اقتصاديات العقد لصال  أحد الطرفيل ىلس نحو يلحق الضرر بالطرف اآلخر.وتوج
 ىلس أل هنا  أمريل يدىمال تبرير شروط التجميد أو الثبات الزمني هما:

 

                                                 
62- Based upon Article… above, if any existing Laws of… or any other applicable or existing law of 
any other Government, is changed or repealed, or if new laws are introduced, or if there occurs a rise 

in the tax rate or the introduction of a new tax, which bears unfavorably on the financial status of the 

Joint Venture of the Parties, then the Parties will apply all efforts that are necessary to completely or 
partially release the Joint Venture or the Parties from the above- mentioned changes  or the Parties 

will undertake all other necessary stops to alleviate the unfavorable impact of these changes. 
See: P. Bernardini, Stabilization and gas Investments (2008) 1/1 Journal of World Energy Law & 

Business 98.   
 .79ص -المرجع السابق -د. ساجر حميد الخابور -63
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 نفي صفة قانول اإلراد  ىل التعدي ت الجديد : -أ
نل تثبيت قانول العقد في لحةة اإلبرام يتماشس مع فلسفة قاىد  تنااز  القاوانيل  :يمكل القول

فااي العقااود، وجااوهر القاىااد  أل تطبيااق ذلاا  القااانول يجااد مصاادرق وأساسااا المباشاار فااي نراد  األطااراف، 
. وهناا ي حاة أل القواىاد التاي تطارأ ىلاس ذلا  الاذ  يريادق األطاراف ويرغباول فياا فالقانول المختص هاو

لام يردهاا األطاراف، ولام تنصارف نليااا نياتام، وتطبيقااا ىلايام رغام  -بعاد نبارام العقاد-لقانول المذكور ا
ذل  يعني تطبيق قانول آخر غير قانول اإلراد ، وهاذا أمار غيار مقباول فاي مجاال العقاود، وال سايما ذات 

 64نل ما يجو أخذق في الحسبال هو ما أرادق األطراف. ن ذ  الطابع الدولي مناا، 
 واجااو التطبيااق، حتااس ولااو افترضااناق وينبنااي ىلااس ذلاا  أل التعااديل ال حااق لاااذا القااانول م

نل اختياارهم قاد تام هاذق المار   ن ذ  ال يكول لا صفة لكي يفرض ىلاس المتعاقاديل،   Retroactive رجعيا  
ودا  لحةاة أيضا ، ليك طبقا  الختصاص مجرد لذل  القانول، ولكل طبقا  لمضمونا الملموك كما كاال موجا

اتفااقام. ومال ناحيااة ثانياة يكااول مال السااائا للمتعاقاديل أل يختاااروا هاذا الجااز  مال ذلاا  التشاريع الااذ  
 65يريدول تطبيقا، أو التشريع كما هو موجود في تاريأ محدد.

   ندماج القانول المختار في العقد:ا -و
د ذلاا  أل األحكااام التااي طاارأت ىلااس القااانول واجااو التطبيااق ال تساار  ىلااس العقااد، ألل ومااؤد  

ذل  القانول قد فقد صفتا بحسبانا كذل ، فالواقع أل قاانول العقاد بمجارد اختياارق مال قبال األطاراف يفقاد 
 ، ، وُيعاد  مجارد شارط تعاقادLoi normativeصفتا كتعبير ىل نراد  مشر   معي ل، أو كقاانول قاىاد  

 66الذ  اختير لا. Est incorporee aucontratفاو يندمي في العقد 
، نل: "العقاد الادولي يفلات مال تعادي ت G. de la Pradelleوفاي هاذا المعناس يقاول "جاي دد البراديال"

القانول المختار مل قبل األطراف.. وهناا ينادمي هاذا القاانول فاي العقاد". وبمعناس  آخار فاإل: " كال شاي  
كما لو أل المتعاقديل، وفقا  إلرادتام المستقلة، قد أدمجاوا فاي اتفااقام ىاددا  معيناا  مال القواىاد  يتم حينئذ  

                                                 
64- H. Batiffol: Réflexions sur la coordination des systèmes nationauxm Rec. cours La Haye, 1967, t. 

II. P. 169 spéc., n 4. P. 271. 
65- P. Louis- Lucas: La liberté contractuelle en Droit international Privé français in Mé;anges J. 

Babin, Paris Sierey, t. II, 1963. P. 743. 
 انظر: -66

 .319ص -المرجع السابق -د. أحمد عبد الكريم سالمة
 .88ص -المرجع السابق -د. ساجر حميد الخابور
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المستعار  مل التشريع الوطني.. وليك ماماا  كاول هاذا االنادماج قاد تام ىال طرياق اإلحالاة نلاس القاانول 
 67الوطني، أو ىل طريق تبني القواىد المقصود  ".

 نلس شرط الثبات التشريعي:االنتقادات الموجاة  -ثانيا  
 تتمث ل أهم االنتقادات التي وجات نلس شرط الثبات التشريعي في اآلتي:

 مخالفة األصول الفنية لحل تناز  القوانيل في الزمال: -أ
جوهر شرط الثبات التشريعي هو نىطا  األطراف المتعاقد  الحق في تحديد ساريال التعادي ت 

فضا   التشريعية التي طرأت ىلس قانول اإلراد  ىلس ىقدهم مل ىدما. لكال مبادأ سالطال اإلراد  يتضامل 
قات نبارام الحق في اختيار القاانول حقاام فاي اساتبعاد تطبياق أحكاماا الجدياد  التاي لام تكال قائماة و  ىل

 68العقد.
لتحدياد  Le droit transitoirsوىلس هذا فإنا يجاو الرجاو  نلاس قواىاد القاانول االنتقاالي 

نطاق سريال النصوص الجديد  مل حي  الزمال، وال يكول ساائغا  الخاروج ىال تلا  القاىاد  بتقريار حاق 
 69نجرا  هذا التحديد للمتعاقديل.

ولاااذا يقاارر  نطااق القااانوني السااليم فااي هااذا الشااأل،وال يتجاهاال الفقااا القااانوني مااا يمليااا الم
أنااا ياادخل فااي صااميم اختصاااص القااانول األجنبااي "تحديااد نطاااق تطبيااق القاىااد  القديمااة ىلااس  امبعضاا

للقااانول األجنبااي تقتضااي   Application correcteالصااحي  المسااتود الزمنااي. وهنااا فااإل التطبيااق
ك مامااا  أل يكااول القااانول األجنبااي واجااو التطبيااق قااد احتاارام كاال النطاقااات التااي يقررهااا المشاار  "، ولااي

أىطي لا االختصاص بنا   ىلس اختيار األطراف، ألل خضو  العقاد لقاانول الدولاة يوجاو االحتارام الكامال 
 70لاذا القانول، بما في ذل  القانول االنتقالي.

د الاذ  يااتم تتناافس ماع مبادأ ماؤداق أل اإلسانا يضااف نلاس ماا سابق أل فكار  الثباات التشااريعي
 بموجااو قاىااد  التناااز  ُياادخل الع قااة فااي نطاااق طائفااة ماال طوائااف الع قااات القانونيااة فااي نةااام قااانوني

                                                 
67- De La Paradelle: Les conflits de en matière de nullities, Thèse, Paris, éd. Dalloz, 1967m n 236, p. 

157. 
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69- H. Batiffol. Op cit. p 253. 
70- P. Courbe. Op cit. p 564. 

"… Il est admis que ce sont les parties ells- mêmes qui peuvent fixer le champ ďapplication dans le 

temps de la loi choisie". 
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و وطنيااة، وكااأل العقااد يضااحي، بعااد نساانادق وتحديااد طوائااف ى قااات داخليااة أوطنااي معااي ل، وهااي أصاا   
 71القانول واجو التطبيق ىليا، كأحد العقود الداخلية.

عاملة العقود اإلدارياة ذات الطاابع الادولي معاملاة العقاود الداخلياة أو مال وبمعنس  آخر يجو م
الثاباات فااي القااانول الااداخلي أنااا ال يساام   وماال حياا  سااريال النصااوص أو التعاادي ت الجديااد  ىلياااا.

لعطااراف المتعاقااد  نال باسااتبعاد األحكااام الجديااد  ذات الطبيعااة المكملااة أو االختياريااة فااي القااانول واجااو 
 Volonte Eliminatriceالتطبيق ىلس العقد. وحتاس فاي هاذا الفارض يجاو أل تكاول نراد  االساتبعاد 

لاادولي فااإل النصااوص أو األحكااام االختياريااة تطبااق فااي حااال واضااحة وصااريحة، ألنااا حتااس فااي المجااال ا
سااكوت األطااراف شااأناا ماال ذلاا  شااأل األحكااام اآلماار . والوساايلة الفنيااة الوحيااد  التااي يمكاال بمقتضاااها 

بشاأل  -ىااد –استبعاد التعدي ت الجديد  هي الدفع بالنةام العام، وال محال إلراد  األطاراف. ويكاول ذلا  
نل األثاار الرجعااي  :الجديااد، ىلااس أل مقتضاايات الدقااة القانونيااة تاادىونا نلااس القااول األثاار الرجعااي للقااانول
مخالفا  للنةاام العاام، ذلا  أل مال حاق المشار   أل يصادر قانوناا  باأثر رجعاي. وفاي  للقانول الجديد ال يعد  

قاوانيل الدوليااة، هاذق الحالاة ال يناتي الادفع بالنةااام العاام كال آثاارق المعروفاة فااي النةرياة العاماة لتنااز  ال
نما ينتي فقط أثرق السلبي  فيستبعد الانص الجدياد، ويبقاس الانص القاديم القاائم وقات  Effet negativeوان

 72نبرام العقد ساريا .
ومل جانبنا نرد أل قواىد القانول االنتقاالي الجدياد مال حيا  الزماال ال تصال  باذاتاا لتكاول 

قواىاد قاد تتضامناا القاوانيل المتعل قاة باألصاول واإلجارا ات سببا  الستبعاد شرط الثبات التشريعي، فاذق ال
لااادف تنةيمااي مقتضاااق البحاا  ىاال أفضاال طريقااة تحكاام المسااائل المتعل قااة بسااريال القااانول ماال حياا  
الزمال، بما يحقق صال  طرفي النزا ، أو الرابطة العقدية، وفي حال شرط الثباات التشاريعي فقاد قارر كال 

قواىد القانول الجديد ليسات قواىاد آمار   مادامتصالحا، وال ضير في ذل   مناما بشكل مسبق ما يحقق
ال يجوز االتفاق ىلاس خ فااا، ومال جااة ثانياة تغادو المساألة أكثار سااولة  حاال االساتناد نلاس ناص  فاي 

 معاهد  دولية، أو نص تشريعي يجيز اللجو  نلس هذا النو  مل الشروط.
 القوانيل الدولي:مخالفة األصول الفنية لحل تناز   -و

التنااز  صاول الفنياة الثابتاة فينةرياة الثباات التشاريعي يصاطدم بعادد مال األ شارطيتض  بأل 
 ة األطااراف  فااي نخضااا  ىقاادهم لاابعضالاادولي باايل القااوانيل، فتلاا  الشااروط  تعنااي  فااي جوهرهااا ساالط

                                                 
71- Ch. Gavalda: Les conflits dans le temps en Droit international privé. Thèse. Paris, 1955. P. 315 et 
s. n, 229. 
72- H. Batiffol: Les conflits de lois en matière de contats, etude de Droit international privé compare, 

Paris. Sirey. 1938, n. 74 p. 68. 



   نجم األحمد                              2018-األولالعدد  -34المجلد – مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية 

193 
 

اآلخار، خصوصاا  تلا  التاي تطارأ بعاد  ابعضاعاي ل، واساتبعادق فاي مجاال ساريال نصوص وأحكام  قانول م
 ما بشأل شرط الثبات التعاقد ، وهو ما أقر ق  مجمع القانول الدولي.ال سي  و نبراما. ويبدو هذا واضحا  

ل كانتا  وبتعبير  آخر يتضمل شرط الثبات التشريعي خلطا  بيل ىمليتيل فنيتيل مستقلتيل، وان
أ   Determination de la loi applicableبيقتحديد القانول واجو التط :األولسمتتابعتيل، 
لعطراف  المتعاقد  وفقا  لمبدأ قانول اإلراد  دور مام في هذا الشأل،  ويكول اإلسناد، نىمال قاىد 

 ىقدهم. حدد نرادتام القانول الذ  يحكمحي  ت
 Mise en oeuvre de la loi applicableالقانول واجو التطبيق  نىمال: هي والثانية 

ساسا  في ل دور لقاىد  اإلسناد التي تقوم أينتاي ك ن ذ   إلراد  األطراف، مطلقا   وفي خصوصاا ال دور
 73األطراف المتعاقد . ية ىلس نراد الدول مجال العقود

وتجدر اإلشار  نلس أل نىمال قانول العقد مال اختصااص القاضاي، ماا يعناي أل تحدياد كيفياة 
ال يسااتطيعول  وماال ثَاام   األطااراف فااور تمااام تحديااد ذلاا  القااانول، تطبيااق قااانول العقااد تخاارج ىاال نراد 

االدىا  بأل هذا الجز  أو ذا  مل القاانول المخاتص هاو الاذ  يجاو تطبيقاا، أو باأل أحكاماا المساتقبلة 
تساار  ىلااس ىقاادهم، أو تكااول بمنااأد ىنااا، فتلاا  مسااألة يتااول س القاضااي حلاااا بحسااو النةااام القااانوني 

 74للدولة التي ينتمي نلياا القانول واجو التطبيق.
شاارط الثبااات التشااريعي بمااا يقااود نليااا ماال تقرياار الحااق لعطااراف  يضاااف نلااس مااا تقاادم أل

المتعاقد  في اختيار جز  مال تشاريع معايل ليكاول واجاو التطبياق ىلاس العقاد، ماع نقصاا  بااقي أجزائاا، 
الحق المقارر لعطاراف ىلاس النحاو الساابق ياؤد   أل  ننما ينطو  هنا أيضا  ىلس خلط مرفوض، نذ ي حة 

اDepecage  du Droit القاانول : هاي تجزئاةاألولاس لتيل فنيتايل مختلفتايل،نلس الخلاط بايل مساأ ا ، أم 
ذا كاناات تلاا  األخياار  جااائز ، فااإل األولااس  du contract Depecageالعقااد : فاااي تجزئااةالثانيااة . وان

التاااي مقتضااااها أل قاىاااد   Rattachementglobalمرفوضاااة، وال تتفاااق ماااع فكااار  اإلساااناد اإلجماااالي 
تحياال نلااس قااانول معاايل، فاااي  حينمااا فااي العقااود  الدوليااة قااانول اإلراد  تقاارر اختصاااص التااي  اإلسااناد

ا، وهاو هناا قاانول العقاد، تحيل نليا في جملتا بحي  يتعاي ل ىلاس القاضاي أل يطباق القاانول المساند نليا
يباادو مفاومااا  نذا اآلخاار. وهااذا  اابعضااال يسااوع تطبيااق بعضاااا واسااتبعاد  نصوصااا وأحكامااا، نذ بكاماال
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74- J. Trousset: Ľincorporation dans le contrat de la loi étrangère choisie par les parties. Thèse. Paris, 

1961, dactyl. P. 157. 
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ام القاضاي بااحتر  لقانول واجاو التطبياق. والتازاماألطراف ينتاي كل دور لاا بمجرد تحديد ا ىلمنا أل نراد 
 75نلس تطبيق القانول المختص في مجموىا. قاىد  اإلسناد يقودق بالضرور 

ل كاناات مسااألة تحديااد القااانول واجااو التطبيااق مسااتقلة ىاال تحديااد قاىاا د  والااذ  نااراق أنااا وان
اإلسااناد نال أل كاال واحااد  منامااا ال تتعااارض مااع األخاارد، وصااحي  أل القاضااي هااو الااذ  يحاادد القااانول 

فااو ُيعمال حكام القاانول  ومال ثَام  الذ  يحكم العقد نال أنا يفعل ذل  استنادا  نلس نص قانوني يجياز ذلا ، 
 وال يتجاهلا مطلقا .

 رفض القضا  لشرط الثبات التشريعي: -ج
شاارط الثبااات التشااريعي نلااس بعااض أحكااام القضااا ، لكاال الم حااة أل األحكااام   اسااتند أنصااار

 الغالبة في القانول المقارل تديل هذا الشرط، وتدىو نلس تركا. ومل األمثلة ىلس ذل :
 4/2/1936بتااريأ فاي  Ville ď Anversما قضت محكمة استئناف بروكسال فاي قضاية  

نماا أيضاا  لكال تعاديل  بأل: "الخضو  لقاانول معايل يساتتبع مبادئيا  الخضاو  لايك فقاط للتشاريع القاائم، وان
 76لا".

يقارر األطاراف ىناد  بأناا: "مال المساتحيل  أل 1936كما قررت المحكمة العليا األلمانية ىاام 
لتشااريع دولااة معينااة اسااتثنا  لقااانول واحااد  يتعلااق بمسااألة  معينااة، سااوا   أكااال هااذا نخضااا  ىقاادهم 
أل األطاراف يخشاول باد  ساريانا الحقااا . هاذا ماا لام  يتعلاق األمار بقاانول مكماال، وال  القاانول سااريا ، أم
نل الخضاو   تشاريع فاي تلا  الدولاة. ففاي الواقاعمخالفا  لخضو  األطراف لنةاام ال مل َثم  يكول  استبعادق 

 الرابطة القانونية...".  د لتشريع معيل هو فقط الذ  يضمل تنةيمغير المحدو 
أل هااذا الحكاام ياارفض بشااكل  قاااطع شاارط الثبااات التشااريعي، أو تاادخل  الفقااا وياارد جانااو ماال

األطااااااراف فااااااي ىمليااااااة تطبيااااااق القااااااانول ذاتاااااااا، فاااااااو يتحااااااد  بوضااااااوص مسااااااتخدما  ىبااااااار  "ماااااال 
للقااانول  soumission illimitee" ويركااز ىلااس فكاار  "الخضااو  غياار المحاادد impossibleالمسااتحيل"

 77واجو التطبيق.
ذا كاال االتجاااق ال مؤياد للشااروط محال البحاا ، قاد اسااتند نلاس حكاام محكماة الاانقض الفرنسااية  وان

، فإل استنادق قد جا  مجتزأ وفي غير محلا، فالحكم المذكور لم يحادد القاانول واجاو 1950الصادر ىام 

                                                 
75- Batiffol: Contrats et convention, Rép. Dalloz dr, int. n. 37. 
76- Cass. Belge, février 1938 affaire ville ďANVERS. Rev. crit., 1938. P. 661 note P. Wigny: D.P. 

1938-1-57 note Philonenko. 
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التطبيااق ىلااس العقااد المباارم فااي كناادا، ولاام يااذكر شاايئا  ىاال ذلاا ، رغاام أل هنااا  أكثاار ماال دلياال ىلااس 
كااال يطبااق  ن ذ  لكنااد ، باال ننااا لاام يبحاا  فااي مسااألة اختصاااص القااانول ماال ىدمااا، اختصاااص القااانول ا

ماال قواىااد القااانول الاادولي الخاااص التااي خلقاااا   Regles materielle قاىااد  ماديااة أو موضااوىية
فاي رأ  -ا  القضا  الفرنسي، ألل مناي القواىد المادية  الموضوىية ال يساتلزم ذلا ، بال ياتم نىمالاا فاور 

بصاارف النةاار ىاال تاادخل قاىااد  اإلسااناد، وتحديااد القااانول واجااو التطبيااق ىلااس العقااد ماال  -امبعضاا
 78ىدما.

فااي مجااال  حجاار الزاويااة مامااا  يعااد ق الفقااا القااانوني فااي فرنسااا مباادأ  كمااا أل هااذا الحكاام قاارر 
نلااس قااانول  -أو يسااتند بالضاارور -العقااود الدوليااة، نذ قاارر الحكاام صااراحة أل: "كاال ىقااد دولااي يخضااع 

"، وال شا   أل رض مع فكار  خضاو  العقاد لقاانول معايلأل تجميد القانول في الزمال يتعا ، وال ش عيلم
ففضا   ىال أل التجمياد ياؤد   لقاانول معايل، تجميد القانول في الزمال يتعارض مع فكار   خضاو  العقاد

س العقااد، ساامو القااانول ىلاافااإل اخضااا  العقااد للقااانول يقتضااي  يصااب  باا  قااانول يحكمااا، العقاادنلااس أل 
صااراحة األخياار آلثااار ذلاا  القااانول. والم حااة أل شااروط التجميااد الزمنااي تتضاامل  هااذا واسااتحالة تحديااد

 تحديد العقد آلثار القانول واجو التطبيق ىليا. 
ويقارر  ويؤكد هذا أل القضا  الفرنساي الحادي  يارفض نخضاا  العقاد الادولي للقاانول القاديم،

 MIFERMAفاااي قضاااية تتعلاااق بعقاااد ىمااال مبااارم بااايل شاااركةساااريال التعااادي ت ال حقاااة ىلياااا. ف
فاي موريتانياا، وكاال يتضامل نصاا  صاريحا  ىلاس اختصااص  وأحد الفرنساييل، وواجاو التنفياذالموريتانية 

لب د ما ورا  البحاار هاي النافاذ  فاي  وكانت أحكام قانول العمل الفرنسيالقانول الموريتاني بحكم العقد، 
أثناا  تنفياذ العقاد صادر قاانول فاي قد، حتس بعد استق ل  موريتانيا ىل فرنسا. و موريتانيا ىند نبرام  الع

العمل الموريتاني ليحل بادال  مال قاانول العمال الفرنساي الماذكور، وناص ىلاس ساريانا ىلاس ىقاود العمال 
التااي تنفااذ فااي موريتانيااا. وفااي خصااوص الاادىود التااي أقاماااا الماادىس الفرنسااي مطالبااا  بتطبيااق  كل اااا
ول السااار  وقاات نباارام العقااد فااي موريتانيااا، فقااد أجاباات محكمااة الموضااو  بااالنفي، وأكاادت أل ذلاا  القااان

 وجاود لاا  ىلاس العقاد الاذ  يصاب  القانول قد ألغي، أو وقف العمل باا، وتطبيقاا يعناي تطبياق قاانول ال

                                                 
78- Cass. Civ., 15 mai 1935 affaire Wisner et Prevost C. Hampele: S 1935-1-244; Nouv Rev. 1935. P. 
341; Rev. Crit. 1936. P. 463 note Niboyet; Clunet 1936. P. 601. Gaz Pal.1963-11-202. 
Parism 24 avril 1940 affaire Maritimes, Gaz. Pal. 1940. 1. 433; Nouv. Rev. 1940. P. 196.; Dr. fin, 

1940. P. 91; S 1942. 11. 29 note. 
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نةاام العاام، وقاد لتعلقااا باليال األحكاام  الجدياد  ىلاس العقاد بذل  بغير قانول، وانتات المحكماة نلاس سار 
 1979.79أيدت محكمة النقض الفرنسية ما انتاس نليا ذل  في قرار لاا صدر ىام 

 انعدام فعالية شرط الثبات التشريعي:  -ج
ي حة أل شرط الثبات التشريعي بوصفا شرطا  تعاقديا  يرد في صلو العقد الدولي المبارم بايل 

يخضاع  فااو كاأ  شارط تعاقاد  ذاتاا، القانول واجاو التطبياق ىلاس العقاد وتتوقف فعاليتا ىلس األطراف،
راد  األطراف التي يحدد قيمتاا القانونياة، وقاد يارد القاانول الماذكور ىادم صاحة إل لاذا القانول وحدق، ال 

فاي مجاال شارط الثباات الاذ  يارد فاي ماتل  ا  هذا الشرط، أو ىدم فعاليتا بيل األطراف. وقد يبدو ذلا  جليا
ريع، والسيما الشرط الذ  توردق الدولة في قانوناا بخصوص العقاود الدولياة التاي تبرمااا الدولاة ماع التش

رىاياااا الااادول األخااارد فاااي مجاااال االساااتثمارات والتنمياااة االقتصاااادية. والواقاااع أل الدولاااة نذا تنازلااات ىااال 
اا  القاىديااة اختصاصاااا فااي تعااديل تشااريعاا فااي وقاات معاايل فااإل ذلاا  ال يحااول دول اسااتعادتاا لساالطت

لغااا  شاارط الثبااات التشااريعي  التااي تاام تحيياادها فااي وقاات مااا، وممارسااتاا لمةاااهر ساالطتاا التشااريعية، وان
لقانوناااا واجااو التطبيااق ىلااس العقااد، وذلاا  كلمااا دىاات الحاجااة، خصوصااا  نذا اقتضاات المصاالحة العامااة 

 80ذل .
ر المعاصار للعقاود الدو  دا  لغازو التاي لام تعاد أ لياةوقد ةارت بدائل أكثر م  مة أفرزها التطو 

وذلاا  بالتعاااول  صاابحت أدا  للتعاااول باايل األفااراد والمشااروىات ىباار الحاادود.األسااواق واقتساااماا، باال أ
لنمو التجار   الدولية، وهو ما أدد نلس ةااور ىقاود ذات مضامول متحار  بفعال شاروط  المراجعاة  ال زم

Clauses de revision أو التوافااقadaptation  الةااروف  االقتصااادية، وهااي تسااتجيو أكثاار مااع
 81للمعطيات  الحديثة.

أل القول بتعل ق فعالياة شارط الثباات التشاريعي ىلاس القاانول واجاو التطبياق ومل جانبنا نرد 
ننما هاو أمار يعيادنا نلاس المرباع األول، وينااقض الفكار  التاي ألجلااا وجاد هاذا الشارط وهاو مان  المتعاقاد 

م ىلاس مشاروىا االساتثمار  دول أل يضاار مال تشاريعات أو نجارا ات الحقاة الضمانات التاي تجعلاا يقاد
 لو كانت موجود  ىند التعاقد لما أقدم ىلس نبرام العقد.

                                                 
79- Rennesm 8 décembre 1977, Clunet 1978. P. 885 note A. Lyon- Caen. Cassm civ. 29 juin 1975, 

Rev. Crit. 1976, p. 338 note H. Batiffol. 
80- N. David: Les clauses de stabilité… clunet 1986. P. 79, spec., p. 83. 
"C´est dans le Droit applicable au contrat qui déterminera la validité de la clause". 
81- Ph. Kahn: Contrats ďEtat et nationalization, les apports de la sentence arbitral du 24 mars, 1982, 

clunet 1982, p. 844.  
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ر المعاصار للعقاود الدولياة التاي لام تعاد أدا  أ أما القول بوجود بدائل كثر م  مة أفرزها التطاو 
  بالتعااول صبحت أدا  للتعاول بيل األفراد والمشروىات ىبار الحادود. وذلاقتساماا، بل ألغزو األسواق وا

كثيار مال المبالغاة، فا  يازال التناافك التجاار  سامة الزماة فاي الدولية، فاو قول فياا  التجار لنمو  ال زم
األسواق العالمية، وكل مستثمر يبح  ىل مصلحتا التجارية انط قاا  مال ىوامال الارب  والخساار ، ولايك 

 تلبية  لمتطلبات التعاول في مجال التجار  الدولية.

 األثر القانوني لشرط الثبات التشريعي: المبح  الرابع
هذا الشرط مل خ ل ضمال حماية المتعاقد األجنبي مل تعسف المركاز القاانوني للدولاة  يعمل

المستضاايفة لمشااروىا االسااتثمار  ىاال طريااق االتفاااق ىلااس نىمااال مااا اتفااق ىليااا طرفااا العقااد حتااس نل 
ي فا 2001وهذا ما أقر تا غرفة تجاار  بااريك فاي ىاام  82خالف نصوصا  قانونية وطنية يتم نقرارها الحقا .

 Link-Trading Joint Stock Company v Moldova.83قضية 
وتشااير القواىااد العامااة الناةمااة لنةريااة العقااد نلااس تطبيااق أحااد خياااريل متااس تااوافرت ىناصاار 

مااع التعااويض نل كااال مسااتحقا ، أو  المسااؤولية العقديااة ىلااس الع قااة محاال البحاا ، همااا التنفيااذ العينااي
يؤيد الفقاا القاانوني الحال األول لتعارضاا الواضا  ماع مبادأ ساياد   التعويض متس تعذر الخيار األول. وال

خاصة ىلس مواردها الوطنياة، لاذل  ىااد   ماا تأخاذ غارف التحكايم الدولياة بمبادأ التعاويض لجبار و  الدولة،
 84الضرر.

في الحسبال ىند تقادير مبلاا التعاويض الاذ  يساتحقا المتعاقاد  ُتؤ َخذُ  وال توجد معايير محدد 
فااي الحسابال العدياد مال العوامال المرناة غيار المحادد ، مثاال  ُيؤ خاذُ فاي هاذق الحالاة، نذ ىااد   ماا األجنباي 

الطريقة التي تم فياا اإلجرا  الحكومي، أو التعديل التشريعي، واألسباو التاي دىات الدولاة المضايفة نلاس 
اااذلاا ، والثقافااة والخلفيااة القانونيااة للجاااة التااي تنةاار فااي الناازا ،  تمليااا قواىااد العدالااة ماال  فضاا   ىم 

                                                 
82- F. Garcia, State Responsibility in case of stabilization clauses (1993) 2 Journal of Transna onal 

Law & Policy 23. 
83- Guarantees in the contact acts as a form of protection to the inclusion of the than leaving the 
contract subject of the general applicable foregn investor rather contract law. 

See: IIC 153 (2001) (at http://www.Iabin.ru/files/Link-Trading-Moldova.pdf ), Paras. 73-86. See also 
Sapphire International Petroleum Limited v National Iranian Oil Company 36 ILR 136 (1967). See 

also TOPCO v Libya, I.E.T.L.R. (2006). P 91 at 98. 
 .80ص -المرجع السابق -ساجر حميد الخابور د. -84

http://www.iabin.ru/files/Link-Trading-Moldova.pdf
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ص ليضامل تاوافر ىاامليل و ضابو افتراضات. وهنا يبرز دور شرط الثبات التشريعي في تقدير هذا التعويض 
 85هاميل هما العامل اإلجرائي والعامل الموضوىي.

يتمثال العاماال اإلجرائاي فااي ىادم الحاجااة إلثبااات الخطاأ التعاقااد ، كاول التعااديل التشااريعي أو 
بنتااا الدولااة المضاايفة للنشاااط االسااتثمار  يتعااارض بشااكل واضاا  مااع مضاامول التزاماتاااا اإلجاارا  الااذ  ت

التعاقدية، وهل هو قانوني مبرر أم تعسفي غيار مبارر؟ وبمعناس  آخار متاس وجاد شارط الثباات التشاريعي، 
فااي حاايل غياار قااانوني وموجبااا  للتعااويض.  الحاااالت جميعااااساايكول اإلجاارا  الحكااومي محاال البحاا  فااي ف

العاماال الموضااوىي فااي تقاادير مقاادار التعااويض، فغالبااا  مااا يزيااد هااذا المقاادار بوجااود شاارط الثبااات  يتمثاال
 86التشريعي مل خ ل وضع الطرف المتعاقد في موقف مالي مماثل للحالة التي توقعاا وقت التعاقد.

 ل وىاد   ما تأخذ غرف التحكيم في هذق الحاالت بالمركز المالي للمتعاقد وقات التعاقاد مال خا
مراجعااة دراسااات الجاادود التااي أىااد ها لتعويضااا ىاال أ  خسااائر قااد أصااابتا نتيجااة اإلخاا ل لحساااو هااذا 

 87التعويض.
وما زالت غرف التحكيم الدولية تعتمد ىلس القواىاد العاماة التاي أقر تااا قواىاد القاانول الادولي 

التشاريعي. ويشاكل قارار  مل خ ل التشدد في الحكم في مقدار التعويض المستحق متس وجد شرط الثباات
ساابقة قضاائية  Chorzow Factory Caseالمتعلاق بقضاية  1928محكماة العادل الدولياة فاي ىاام 

قضس هذا القرار بتعويض الطرف المتضرر مل خ ل نزالة كل ما ترتاو نتيجاة  ن ذ  88مة في هذا المجال،ما
لاذ  لحقاا الضارر مال اإلخا ل فاي الفعل المخالف ل تفاق مالخساار  ال حقاة،، ووضاع الطارف المتعاقاد ا

واضا   تابل  الحالة المالية التي كال مل المتوقع أل يكول ىلياا وقت التعاقد مالكساو الفائات،، وفاي هاذا 
 89ألقصس حماية ممكنة للطرف المتضرر.

                                                 
85- A. Kolo, Renegotiation and Contract adaptation in the International Investment Projects: 
Applicable Legal Principles & Industry practices (2003) 1/2 Oil, Gas & Energy Law Intelligence. 
86- W. Thomas and G. Ndi, Stabilizing International Investment Commitments: International Law 

versus Contract Interpretation (1996) 31 Texas International Law Journal 231. 
87- S. Jeswald, Renegotiating International Business Transactions: The continuing struggle of life 

against form (2001) 35 The Interna onal Lawyer 1507. 
88- Case Concerning the Factory at Chorz´ ow (Claim for indemnity) (The merits)m Judgment No. 13 
of September 13, 1928, Publications of the Permanent Court of International Justice, Vollection of 

Judgments Am No. 17. 
89- The essential principle contained in the actual notion of an illegal act … a notion that seems to be 
established by international practice and in particular by the decisions of arbitral … is that reparation 

must as far as possible, Wipe out all the consequences of the illegal act and re-establish the situation 

which would, in all probability have existed if the act had not been committed. 
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وفااي حااال غياااو شاارط الثبااات التشااريعي، ىاااد   مااا تقضااي هيئااات التحكاايم الدوليااة بالخسااار  
لفائاات، ىلاس أسااك حااق الدولاة فاي تنةاايم مواردهاا الوطنياة بمااا يحقاق مصاالحتاا ال حقاة دول الكساو ا

العامة، ومل ثم انتفا  ىنصر الخطأ في هاذا الفعال، والتخفياف مال مبلاا التعاويض المحكاوم باا للمتعاقاد 
 األجنبي.

وربمااا ساايكول ماال السااال ىلااس هيئااات التحكاايم الحكاام بمبلااا الخسااار  ال حقااة التااي أصااابت 
سايكول مال الصاعو ىليااا فاي هاذا المجاال  أن اااألجنبي نتيجة مخالفة الدولة لشروط العقاد، نال المتعاقد 

ذا تعلااق القاارار اإلدار  بتااأميم المشاارو  االسااتثمار ، ساابيل المثااال نحساااو مبلااا الكسااو الفائاات، فعلااس 
وكااال هنااا  شاارط تعاقااد  يحةاار هااذا الفعاال، فااإل الخسااار  ال حقااة تحسااو ىاال طريااق مجمااو  الخسااائر 

كرياة حقاوق الملكياة الفو  -اآلتية: مقيمة المشرو  الكلية شااملة مجماو  موجوداتاا المادياة وغيار المادياة
يمااة الخسااائر الماديااة المرتبطااة بالتزامااات تعاقديااة أقر هااا المتعاقااد تجاااق قو  -المرتبطااة بالمشاارو  المااؤمم

 مؤسسات أو شركات أخرد...،.
وتكماال الصااعوبة فااي حساااو الكسااو الفائاات للمشاارو ، نذ اختلااف الفقااا القااانوني فااي حساااو 

ل باديل هذق الخسار  ىلس أسااك أنااا خساار  قريباة المادد مالماد  التاي يحتاجااا المتعاقاد األجنباي لتاأمي
استثمار  آخر لا،، أم بعيد  المادد مماد  ىمال المشارو  الكلياة،. وىااد   ماا تأخاذ غارف التحكايم الدولياة 

 90بالتعويض ىلس أساك حساو الخسار  قريبة المد .
وحتس في الحالة التي ُيدرج فياا شرط الثبات التشريعي مال خا ل اتفاقياات ثنائياة أو متعادد  

ا االتفاق أثر غير نيجابي فاي تحدياد قيماة التعاويض المساتحقة متاس أخال  سيكول لاذفبيل بعض الدول، 
أ  مل األطراف المتعاقاد  بنصاوص هاذق االتفاقياة. ويعاود السابو فاي ذلا  نلاس صاعوبة تقادير التعاويض 

نصااوص االتفاقيااة التااي قااد تحماال أكثاار ماال تفسااير. وتشااكل قضااية جماوريااة  نلااسالمسااتحق اسااتنادا  
سااابقة قضاااائية لايئاااات التحكااايم  2005، األمريكياااة الناقلااة للغااااز فاااي ىاااام CMSوشاااركة م األرجنتاايل

قامات  ن ذ  ، CMS Gas Transmission Co v Argentine Republicالدولياة فاي هاذا الشاأل 
الحكومة األرجنتينية بخرق نصوص االتفاق الموقاع ماع الشاركة األمريكياة ىلاس الارغم مال وجاود اتفاقياة 

شاكالية استثمار مشتركة بيل األ  رجنتيل والواليات المتحد  األمريكية تقضي بحماية مساتثمر  الادولتيل. وان
االتفاقيااة أناااا لاام تؤسااك لقواىااد محاادد  يااتم اللجااو  نلياااا لتقاادير التعااويض متااس أخلاات نحاادد الاادولتيل 

هاذا  استعملت االتفاقية بعض النصوص العامة التي تحمل أكثر مال تفساير لتقادير ن ذ  باالتفاقية الموقعة، 

                                                 
90- N. Nassar, Sanctity of Contracts Revisited: A study in the Theory and Practice of Long- Term 

International Commercial Transaction (Martinus Nijhoff Publishers: Netherlands 1995) 204. 
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 Market valueالتعااويض، مثاال مصااطل  نمااوذج القيمااة السااوقية فااي الفقاار  الرابعااة ماال االتفاقيااة م

Standard ومصطل  المعاملة العادلاة ،Fair Treatment  وهاذا ماا حمال هيئاة التحكايم التاي قضات
االساتثمار في هذا النزا  ىلس ىادم االىتاداد بمثال هاذق المصاطلحات فاي تقادير التعاويض المقارر لشاركة 

الناقلااة ىلااس أساااك أل تفسااير هااذق المصااطلحات قااد يقضااي بتعااويض الشااركة المتضاارر  ىاال الخسااائر 
الفعليااة التااي أصااابتاا نتيجااة اإلجاارا ات الحكوميااة التعساافية مالخسااار  ال حقااة، ماال دول الكسااو الفائاات 

 91لاذق الشركة.
ويض ىلااس شاارط الثبااات وفااي المقاباال اىتماادت هيئااة التحكاايم فااي تقااديرها لقيمااة هااذا التعاا

التشريعي الوارد في اتفاقية االمتيااز الممنوحاة للشاركة المساتثمر ، فقضات بااذا بقيماة الخساار  ال حقاة، 
 92والكسو الفائت، استنادا  نلس ما تم االتفاق ىليا في ىقد االمتياز.

فاااي  Aminoilوفااي قضاااية أخااارد قاماات الحكوماااة الكويتياااة بتاااأميم مشاارو  امتيااااز لشاااركة 
الصاادر ىاام ، فاأقرت هيئاة التحكايم فاي قرارهاا 124/1977ات القرل الماضي بموجو القرار رقام ميينسبع

بوجااود شاارط الثبااات التشااريعي فااي العقااد الااذ  نااص ىلااس تعااويض المسااتثمر بتعااويض "مناسااو"  1980
proper indemnification  فااي حااال قيااام الحكومااة الكويتيااة بتااأميم المشاارو  المتعاقااد ىليااا. وهنااا

أقاار ت هيئااة التحكاايم بوجااوو تعااويض المتعاقااد ىاال الخسااار  ال حقااة والكسااو الفائاات نتيجااة وجااود هااذا 
 93الشرط.

ىاااام ICSIDكماااا قضااات هيئاااة التحكااايم التابعاااة للمركاااز الااادولي لتساااوية نزاىاااات االساااتثمار 
جاة بمبلا تعويض كامل يشمل الخسار  ال حقة والكسو الفائات نتي AGIPبحق شركة االستثمار  1982

قيام حكومة الكونجو بتأميم مشاريع النفط القائمة ىلس أراضياا، بسبو وجود شرط الثباات التشاريعي فاي 
 94ىقد االستثمار.

ال مشكلة تثار في حال االتفاق بيل الدولة والمتعاقد ىلس نىمال ماا اتفاق ىلياا  َأل  والذ  نراق 
ال تتعاارض ماع النةاام العاام،  ماداماتالحقا   طرفا العقد حتس نل خالف نصوصا  قانونية وطنية يتم نقرارها

                                                 
91- G. Joffé, P. George and C. Searle, Expropriation of oil and gas investments: Historical, legal and 
economic perspectives in a new age of resource nationalism (2009) 2/1 Journal of World Energy Law 

& Business 3. 
92- Yves Derains and Richard H. Kreindler, eds, Evaluation of Damages in International Arbitration 
(Dossiers, Institute of World Business Law: 2006). 225. 
93- S. R.Chowdhury, "Permanent Sovereignty and its Impact on Stabilisation Clausesm Standards of 

Vompensation and Patterns of Development Co-operation", in K. Hossain and S. R. Roy Chowdhury, 
eds, Permanent Sovereignty over Natural Resources in international Law: Law and Practice (Frances 

Pinterm London, 1984), p. 42. 
94- F. V. Garcia- Amador, The Changing Law of International Claims (1984), p. 583. 
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ويجوز االتفاق ىلس ماا يخالفااا، أو لام يانص القاانول الجدياد الصاادر ىلاس تطبياق أحكاماا ىلاس العقاود 
 االقائمة استثنا   مل قاىد  "األثر المباشر للقوانيل". لكل المشاكلة تثاور خ فاا  ل فتراضاات المتقدماة. أم ا

التطبيقاات القضااائية المتعل قاة بالتنفيااذ العيناي، أو التعااويض ىال الضاارر، فااي ماال التطبيقاات القضااائية 
هناا  مشاكلة  تتعل اق بتقادير قيماة الضارر، فااذق  التي تسير ىلياا المحاكم وقرارات التحكيم. وال نعتقد أل  

َسمُ المسألة   عطيات ودراسات الجدود االقتصادية.مل قبل الخبر  المتخصصة استنادا  نلس الواقع والم ُتح 

 الخاتمة
يجر  االتفاق ىلاس شارط الثباات التشاريعي بايل الدولاة والمتعاقاد األجنباي بحيا  ياتم االتفااق 
ىلاس ىادم تطبياق أ  تعاديل تشاريعي الحاق للتعاقاد ىلاس الع قاة العقدياة بايل الطارفيل، أو تعاويض هااذا 

دو  أضارار اقتصاادية لاا، ماا يعناي أناا ياادف نلاس مان  المتعاقد متس التزم باذا التعديل، وتسابو فاي حا
المتعاقد ضمانات قانونية تلزم الدولة بعدم تطبيق أ  تعديل تشريعي الحاق، أو نجارا  ندار  ىلاس نشااطا 
العقااد  ماال شااأنا اإلضاارار بمصااالحا االقتصااادية. وفااي المقاباال سيسااتفيد هااذا المتعاقااد ماال أ  تعااديل 

 بالنفع ىليا.  تشريعي أو نجرا  الحق  يعود
ُياَنص   تشاريعية وقد يرد هذا الشرط ضمل اتفاقية ثنائية أو جماىية، وقاد يارد ضامل نصاوص

جااو أل يتضاامل العقااد نصااا  صااريحا  يقضااي  الحاااالت جميعااااىلياااا فااي القااانول الااوطني للدولااة، وفااي 
يانص هاذا الشارط ىلاس تجمياد ساريال التشاريعات الوطنياة الحديثاة  بإىمال هذا الشارط. ومال الممكال أل

ىلس ىقود استثمار الشركات األجنبية التي تعاقادت ماع هاذق الدولاة قبال صادور هاذق التشاريعات، ويطلاق 
، وقد يكول كليا  بحيا  يطباق ىلاس freezing Clauseىلس هذا الشرط مسم س شرط "الثبات التجميد " 

 يتعل ق بتشريعات معينة بذاتاا. قة إلبرام العقد، ومل الممكل أل يكول جزئيا  أ  تعدي ت تشريعية الح
وتشير القرارات الصادر  ىال هيئاات التحكايم الدولياة نلاس أل اساتخدام شارط الثباات التشاريعي 
ال يغاال  يااد الدولااة ماال فاارض ساايادتاا ىلااس المشاارو ، أو نلاازام المتعاقااد بالتقي ااد بااأ  تعاادي ت تشااريعية 

أقار ت هاذق القارارات بااذق الحقاوق الرتباطااا  ن ذ  أو حتس حقاا في تأميم النشاط التجار  للمشرو ، الحقة، 
بمبادأ ساياد  الدولاة. وفااي المقابال سيسااىد اسااتخدام مثال هاذق الشاروط الشااركات األجنبياة فاي الحصااول 

 ىادل نل مارست الدول المستضيفة هذق الحقوق. ىلس مقدار تعويض
ىلس المتعاقد نثبات خطأ الدولة كوناا قد أخل ات باالتزام تعاقاد  صاري  ولل يكول مل الصعو 

ذلا ، سايزيد مبلاا التعاويض المقارر  فضا   ىاليعد  ركل الخطاأ أحاد أركاال المساؤولية العقدياة،  ن ذ  ىلياا،
للمتعاقااد ليشاامل كاا   ماال الخسااار  ال حقااة والكسااو الفائاات نتيجااة هااذا الفعاال الحكااومي، وىليااا ساايكول 

 المتعاقد في مركز مالي واقتصاد  جيد نتيجة استخدام مثل هذا الشرط.
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 النتائي:
 ة والمتعاقااد، سااوا  كااال تسااتغرق الع قااة فااي العقااود اإلداريااة ذات الطااابع الاادولي باايل الدولاا

زمنياة طويلاة، ومال هناا تةاار أهمياة تحدياد المراكاز القانونياة لطرفاي  ماد وطنياا  أم أجنبياا  ا 
الطويلااة ىلااس أساااك نمكانيااة تعااديل التشااريعات الوطنيااة  المااد الرابطااة العقديااة خاا ل هااذق 

 الناةمة لاذق الع قة.
 نوني حايل التوقياع ىلاس العقاد، ماا يساال قد يكول مل السال ىلس المتعاقد معرفة مركازق القاا

ىليا حساو الجدود االقتصادية لنشاطا العقد ، لكل هاذق الحساابات حتماا  ساتتأثر بااخت ف 
 اإلطار القانوني الناةم لعمل هذا المتعاقد.

  تقوم فكار  الثباات التشاريعي ىلاس أناا فاي حاال قياام الدولاة بإصادار تشاريعات  وطنياة تختلاف
سااارية حاايل نفاااذ العقااد، فإناااا ال تساار  بحااق المتعاقااد نذا كاناات تضاار  ىاال تلاا  التااي كاناات

 بمركزق العقد .

  ،يتعامل شرط الثبات التشريعي مع مضمول االلتزامات العقدية التي يرتبااا العقاد ىلاس طرفياا
مصااال  كاال طاارف. وىاااد   مااا ياارد هااذا الشاارط ضاامل شااروط العقااد مااع المتعاقااد  فاايوأثرهااا 

 ىقود االمتياز.  األجنبي، وخصوصا  في

  يتعل اق شارط الثباات التشاريعي بمضامول التشاريع ذاتاا، نذ نناا يحيال العقاد اإلدار  ذا الطاابع
الاادولي نلااس ىقااد  حاار  طليااق، وقااد اىتاارف القضااا  بساالطة طرفااي الرابطااة العقديااة فااي تجميااد 
ل قااانول العقااد ماال حياا  الزمااال، مااا يعنااي محاولااة ندماااج أحكااام القااانول فااي العقااد، وتحااو  

 قواىدق نلس شروط تعاقدية.

  تسااعس الحكومااات الوطنيااة نلااس تثبياات مثاال هااذا النااو  ماال الشااروط رغبااة  مناااا فااي اسااتقطاو
د حماياة مصااالحام التااي تفاوضااوا ىلياااا فااي يااتأكماوال الشااركات األجنبيااة ماال خاا ل رؤوك أ

 العقد، وهو ما يطلق ىليا بعامل "االستثمار في األنشطة المناخية المواتية".

 لشرط الثبات التشاريعي، وى قتاا بقواىاد القاانول  التكييف القانوني في اختلف الفقا القانوني
نمكانية حرمال الادول مال تحادي  تشاريعاتاا الوطنياة وتعاديلاا  امبعضفلم يجز العام للدولة، 

للدولة التنازل ىال جاز  مال سايادتاا فاي مقابال  امبعضأجاز بما يناسو مصالحاا القومية، و 
 تحقيق مصالحاا االقتصادية العامة.
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  شرط الثبات التشريعي هاو حالاة أفرزتااا مقتضايات التجاار  الدولياة والتعامال االقتصااد ، بماا
ن   ماا وسايلة الزماة لحماياة مصاالحاا، يحقق مصلحة الدولة، فالقانول لايك غاياة فاي ذاتاا، وان

 حال مصالحاا االقتصادية.ومناا بطبيعة ال

  نل أحكام القضا ، وكذل  ما تقرر بموجاو أحكاام التحكايم، قاد انتاات نلاس تأكياد شارط الثباات
التشااريعي وأهميتااا نىماااال  لمباادأ الحريااة التعاقديااة، وجااذو االسااتثمار، وتحقيااق ىاماال األمااال 

 للمتعاقد.

 رادتااا، وتحقيقاا  لمصاالحاا، ليك في شرط الثبات التشاريعي ماا يماك بساياد  الدولاة ألنااا بإ
قااد قااررت التنااازل ىاال جااز  ماال هااذق السااياد  الىتبااارات تحقااق المبتغااس األساسااي ماال مباادأ 

 سياد  الدولة، أال وهو تحقيق مصالحاا القومية العليا.

 التوصيات:
  العماال ىلااس نيجاااد بيئااة تشااريعية وتنةيميااة تشااجع ىلااس األخااذ بشاارط الثبااات التشااريعي، وقااد

دنااا أحااوج مااا نكااول نلااس هااذا الشاارط فااي المرحلااة المقبلااة إلىاااد  نىمااار الااب د نكااول فااي ب 
 وتخط ي الةروف االستثنائية التي مرت باا.

  ىااادم االقتصاااار فاااي تطبياااق مفاىيااال شااارط الثباااات التشاااريعي ىلاااس المساااتثمر األجنباااي دول
نمااا بمفاااومي الاارب  والخسااار    وتحقيااق الااوطني، فاارأك المااال ال ياارتبط بجنسااية المتعاقااد، وان

الضاامانات العقديااة، وهااذا نل كااال ماال الواجااو تااوفيرق للمسااتثمر األجنبااي فلاايك أقلااا تأمينااا 
 للمستثمر الوطني أيضا .

   األخذ بما أمكل بشرط الثباات التشاريعي اساتنادا  نلاس نصاوص التشاريع، وال ضاير مال اللجاو
لمعاهادات فاي ساورية مال قاو  نلس المعاهدات الدولية الثنائياة واإلقليمياة نةارا  لماا تتمتاع باا ا

 قانونية متس كانت نافذ  ومستكملة إلجرا ات تصديقاا.
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 الفارك
 

 الصفحة الموضو  التقسيم

 1  المقدمة

 3 ماهية شرط الثبات التشريعي المبح  األول

 3 تعريف شرط الثبات التشريعي أوال  

 4 التكييف القانوني لشرط الثبات التشريعي ثانيا  

 6 موقف القضا  الفرنسي ثالثا  

 7 أحكام التحكيم رابعا  

 8 أنوا  شرط الثبات التشريعي المبح  الثاني

 شرط الثبات التشريعي وفقا  لمصدرق تصنيف أوال  
 

8 

 تصنيف شرط الثبات التشريعي وفقا  لطبيعتا ثانيا  
 

14 

 المبح  الثال 
 

 مسوغات شرط الثبات التشريعي 
 واالنتقادات الموجاة نليا

19 

 مسوغات شرط الثبات التشريعي أوال  
 

19 

 االنتقادات الموجاة نلس شرط الثبات التشريعي ثانيا  
 

20 

 25 األثر القانوني لشرط الثبات التشريعي الرابع .المبح 

 28  الخاتمة

 30  المراجع

 35  الفارك

 

                                                 
.

 .16/5/2017تاريأ ورود البح  نلس مجلة جامعة دمشق 

 .31/7/2017 تاريأ قبولا للنشر 


