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امللخص.



اص ب القااعداذاق القاايق القاار ببن القواقااعداذاق القالحل مقااةقول ببزعمقاايلي لقااا انقاععدا ااق ليص ببمقتنقااوعدفقااينق زد قتا يق
طنفقض ب ببن اقواقااليل مقااعي د ماقق قااعداذاقواقا تلياقاا ااامق االيلا مقتنقااعي د قااا انقااميأق وت ب بباامقالي لقااعدا اا قاياعالق
االصب ببعامقا اويومقواقلاللقو اأقاايالةقتنقاال ي لقا قيصب ببيف مق ا عيلي م ق او

قققداذاقا

ب ببليفقتنقول دو يقاايععاالقذاقأ يفق

ش ب ب ب ببلدلقاااي لقااينقايدقتا يقاااااققي د قاعل نقاازدققرب ب ب ب ب مققي د مققويان دقواق د دققي د يدقذيويدق ااقواق عدفققداذاق القاق الق

تدالقو يشب ب ب ببنقاازدقح قاالتب ب ب ببيكة قق لزاقا ققاوي نقح ققااعداذاققااادقذعاقأاافمقا طنافقلاهقاوي نقح قااعداذاق ب ب ب بدا قذلاقالي ياق

ااعي د قاا لق ازدقااوعاقا قذلاقا كمقااوعاقلاهق ق لزاقاألتنافقا اليققذعاقلالفقح قااعداذاقا ونمق االظيمقااويمقتنقف امقااعيضبنق

ااينقاونفقويالظيمقاااليكنقاع ا امق اا لقحدقافامقاياعالق ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ببيلقاقيصب ب ب ب ببيف مق اعيلي مق و

قا طنافقا لتب ب ب ب ب دقذاقل عمقاف اا ق

وتيذا يق وناوا ي قلاهقاص حقذعاقا اافمقا قااينمقوعير يلقاايريواقا عيليذن ق

كلمات افتتاحية :ققداذاقاق القضن ال قضن ا ققااوعاقااا ان ققداذاقلليك م

Abstract
Rules have become the mandatory application of rules that are important to solve the problem of
international conflict of laws, especially in contracts where the legally weak party, the rules of new and
distinctive ideas in private international law and the issue of conflict of laws. To achieve the public
interest through the principle of intervention in the economic and social fields. And the inability of the
rules of attribution in its traditional concept of finding and covering cases in which a foreign law is
determined to rule a legal case, although it is a general law, there must be rules with direct immediate
application to govern these issues. These rules can be considered a restriction on the will of the parties.
These rules are considered either in the choice of the law governing the contract or when the contract
is split. Individuals can not agree on the contrary of these rules and public order in the state of the judge.
The parties themselves are incapable of realizing their endeavors and objectives. Where the will has to
respect the requirements of social solidarity.

املقدمــــة
ق تنقظةقو اأق ب ب ببعقي قا اافمقق ااان مقاال ب ب ببمصب ب بب مققااينقايليشقا يقا تنافاق ي قاالل ب ب ببنلق قايالةقتنقالظ دقذالقيلقا تنافقا ق
وياعااقااربن القق حاتدقا

بي بنقحدقللي مقلعدققاالنفق لن يداقح اقا ا ي ققاصب حق انقويالكدق ق تبيانقاايقداقااتبن شق اااااهقتنق

ااثدامقااص ببلي مق ل يص ببمقتنقااا لقااليعاوم ق ا لنقأ علقاايل ببن ويلقاااالع مق ا اليل يلقااا ا مقو اأق ببعقي قاااافمققق اا لق عص بباقودق
أ قإاافمقالطنافقا يقااان مقتنقالظ دقااوعدفقاال نومقاال دقتنقاااااقااعي د قاا لق ق لقذعاقح قااوعدفق ح ققيذامقا ب ب ب ببي ب ب ب ب مقاعوعدفق
تياوعاقشب ب ب ب ببن ومقااليويقااا قوليقفذلقااايعمقاااقظ داقتلنمقا قول

مقااعداذاق القاايق القاارب ب ب ب ببن الاقتاصب ب ب ب ب القح قااعداذاقواق

ا تلبياقاا باابامق االيلا مقتنقااعبي د قاابا انقاامبيأق وت ب ب ب ب ب ب بباابمقالبي لقااعدا اا ق ااعالقاالصب ب ب ب ب ب ببعابمقااوبيوبمقواقلاللقو باأقاايبالبةقتنق
اال ي لقا قيص ب ببيف مق ا عيلي م ق او

قققداذاقا

ب ببليفقتنقول دو يقاايععاالقذاقأ يفق ش ب ببلدلقاااي لقااينقايدقتا يقاااااققي د ق

اعل نقاازدققرب ب ب ب مققي د مققويان دقواق د دققي د يدقذيويدق ااقواق عدفققداذاق القاق القتدالقو يش ب ب ببنقاازدقح قاالت ب ب ببيكة ق ا قأاافمق
ا طنافقوعاامقوياعداذاقض ببن ا مقاايق القلاهقاوي نقح قااع قداذاققاااقذعاقااافمقا طنافق بدا قذلاقالي ياقااعي د قاا لق ازدقااوعاقا ق
ذلاقا كمقااوعاقلاهق لزاقاألتنافقا اليققذعاقلالفقح قااعداذاقا ونمق االظيمقااويمقتنقف امقااعيض ببنقااينقاونفقويالظيمقاااليكنق

اعا امق اا لقحدقافامقاياعالق ب ب ي ب ببيلقاقيصب ببيف مق اعيلي مق و

قا طنافقا لتب ب دقذاقل عمقاف اا قوتب ببيذا يق وناوا ي قلاهقاصب ب حق

ذعاقا اافمقا قااينمقوعير يلقاايريواقا عيليذن ق
اسباب واهداف اختيار الموضوع:
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لي ياقف اا بمقألقودضبدلقلااقواقا ب يدقااتشقاااقواي امقوويا مقااعصبداقتنقعي لقواقاا دا لقااعي د مقذع دقحليابقا ب يدق

فتولق لي ياقاالدضدلق حنق يلان :ق

اوالً-:قا ق رشقاااقاالقااللنلق لي جقألنىقاعداذاققي د مق لااثمقليصمقوالي مقااقنفقا قااليويقاقاارن اققوغ مقااللفقذاقو ا يقق
عيكضقالن وياليقاادطل ماق لياق لزاقاعللنلقأ قايليفىقأ عدقااعصداقتا ياقذاقطن لقا

يئليسقايعبقااللي ج ق

ثانياً -:ق ظناقل قااعي د ق قايقداقولوةقااللنلق لا ق إ ليقايقداقأ ريقذعاقااقااعري اقتعاق اأاليقا ق رشقاااقاالقاعيلقااعري ق

اادطلنقا يادققريك مقتنقف لقوميعلمق ليصمقتنقااا لقال اب ماقاا لق اكلقول قاا اا مقلن مقللي مقااليويقاقاارن اقتنقإصاااق

ااع اناالقااعريك مقااللي مق إ يفقاااعدلقااعي د مقاالالكلمقااينقايداتلقوشقاقداقاال يلشق قذتاقا ق لثةق ابقفاتويقاععري قالنق وااق
االظنقتنقالتانقاالصقااعي د نقالتاناقاي ي قويد دقاالزع م قوااهق زلةقصاللايدقاعيق القتنقاالتيع ةاقوغضقاالظنقذاقظن فق
لاادق ااعاظمقااييا م مقالاالف ق اذي ياقا قاالولاقالصاةقاععي د قاياافقذاقطن لقاايليذةقوشقااداقشق االتيع ةقووداوعدقا قيصيف مق
ا عيلي ماق ا سقتاتلقذاقطن لق صدصدقاا يوام ق ا ق تيلنقح اقاايقداقوليق اعلقتنقاال ي مقاالصعامقااوع يقاع ليذم ق ق

ثالثاً-:قاااا قاالعصقتنقااا اا يلقااينقايلي لقااالي مقااعي د مقاعقنفقاارن اقتنقااعي د قااا انقااميأ قق ليصمقتنقاا عاا قااونب مق
الصقول يقااوناقاقا ابق اأاليقا قالد قااا اا مقتنقال يسقا ي قول جقااعداذاق القاايق القاارن الق قف ا قتنقللي مقااليويقاق

اارن ا ق ااايعمقإااققداذاقودضد مققليصمق ق
رابعاً -:ق ثنمقويقايونضقا قد ق ااقنفقاارن اقتنقااوناققواقألقياق ي مقا لييحق انقاالاا سقذعاقال داققااويال مق ذامق ضشق
اآلا يلقااعي د مق اانقيومقذعاقفلدلقااللي يلقإااقااوناقاق ذامق ضشققداذاققي د مقارلاقللي مقتيذعمقتنقوداع مقااي يا ق ضوفق

اانقيومقذعاقال داقاق قضوفقف اقااعري قتنقاالظن قتنقاااذي ىقااينقانتو يقاا وضققاةقاليفقووا ومقضاقاال لنقاا لققاق زد ق
و ل يقف ا ياق ابق يحدقتنقللضقوتيدىقااالي مقااعي د مقتنقوداع مقااقنفقااعدلقاقيصيف يا ق
منهجـية الدراســة:قاذيلالقااا اا مقذعاقا

عددقااوعلنقاالعيا قواقلاللقاالل جقااياعاعنقاالعيا قاعلصدأقااعي د مقتنقاايلن ويلق

ااونب مق ا عل ماق ا ل قولدقفقووضقا اليل يلق االويحاالقااا ا مق القاايناوطققوشقووضقااعداذاقاارن ا ماق واي امقاال يليفمقول قيق

تنقالويا مقووضقاا دا لقااعي د مقااليوععمقوياا اا مقوغ مقاادصدلقاااقاحاافققي د مق اضاماق ااالدلقاااقاا دا لقااعي د مقالويا ي يق

وا عددقااعاعنق ق

خطـــة الدراسـة-:
لي القاعت دقودضدلقااا اا مقإااقو اثااقا افقاال اهقا لقولدقاااقا ي قول دمقااعداذاق القاايق القاارن القواقلاللقاعت لدق
اااقوقيالقواقلاللقواي امقا ي ق اون اقااعداذاق القاايق القاارن الق ب ي قويقحدقاالن ياقاا لق لزاقا ق ويلاقذع دقايااااقح ق
االل

مقواقلاللقطنحقال لدذمقواقاالوياانقااينقولدع يق لزاقالي ياقالقاالوياانق دا ق ي لقتل مقا ق يك مقق ااينق لزاقا قاو نق

ذاقوصعامقااا امقا قاالظيمقااويماقالاي امقاتمانحيقاالي مقااقنفقاارن اقتنقاايصنتيلقااعي د مق القااولصنقالعل ن ق
اويقاال اهقااثي نقلصصقاا اا م قآثنق عدفقااعداذاق القاايق القاارن القذعاقوتيدىقللي مقااليويقاقاارن ااق قوا قلاللقذلع يق
ذعاقادتانقااااقالف اقااال مقاالي مقااقنفقاارن اقتنقذالقيادقاايويقا مقتنقو يلقذعدفقاا شقااا ا م قواقلاللقاايعت دقاااقثالثق

وقيالق يلي لقتنقا لقولدقا ي قأثنقاداتنقصلمقاايق القاارن الق قاويقااثي نقلصصقايدض حقاثنقااعداذاقاارن ا مقذعاقلن مق
ققاااقذعاقلن مقا طنافقذلاقا كمقااوعاققا ق لق
ا طنافقتنقا كمقااوعاقااا انققا قا قااعداذاق القاايق القاارن الق لزاقا قالد د

ذعاقا طنافقذلاقالي ياحدقلكثنقواققي د قاازدقااوعاقااا انقا قاناذداقااعداذاقضن ا مقاايق القتنقف امقااعيضنق ق ابقتنقااا امق

ا عل مقذاقااوعا قاويقاالقعلقا لانقاتنفقا ي قودقفقاايلن ويلقاااالع مق ا اليل يلقااا ا م ق ليدقاا اهقوميالمقا ااقاحدقاالييكجق
ااينقادقاايدصةقااا يق احدقاايدص يلقا قاالعينليلقااينقالصحقويلل قتا ي ق
ق
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المبحث االول .مفهوم القواعد ذات التطبيق الضروري
حافقااعي د قتنقذلدودقاقااعالقا



ببيعنااقق اايقداقتنقاال يلشق ببيفقو اأق ببعقي قا اافمقطدالقااعن قااثيواقذل ببنقلياقا اكةق

ااعن قااولبن اق تنقظةقح اققاال حلق ي قااللبنلق قايالةقتنقالظ دقذالقيلقا تنافقا قوياعااقااربن القق حاتدقا

بي بنقحدقللي مق

لعدققاالنفق لن يداققتاصب ب ب حق انقويالكدق ق تب ب ببيانقاايقداقااتب ب ببن شق اااااهقتنقااثدامقااصب ب ببلي مق ليصب ب ببمقتنقااا لقااليعاوم1اقتعاق
اض ب ب ببالقتلنمقااعداذاق القاايق القاار ب ب ببن القواقا تلياقااناكامق اال لمقااينقأليعلقوزي يدقويلا اقتنقااعي د قااا انقااميأق وت ب ب بباامق

الي لقااعدا اا2ق حدق ي مق ي يجقااا لقاااااثمقال اأقاايالةقتنقاال ي لقا قيص ب ب ب ب ببيف مق ا عيلي مق ابقاا عيدقاعلص ب ب ب ب ببعامقااويوم3ق

للي مقااقنفقاارب ببن اقتنقااوعاق4اق ااقا ق تب ببي اققداذا قاايلب ببن ن مقوياصب ببلمقاآلونمقوااهق اظنقذعاقا تنافقا اليققذعاقوميالي يق
وداع مقااللب ب ببيكةقااينقاثياقتنقو يلقااوالقيلق القااولصب ب ببنقالعل ن.5ق

ابقاتناطقول جقالي لقااعدا ااق(قداذاقا

اا لق وةقااعي د قاادطلنق ااعي د قا عل نقذعاققامقاالتب ببي اماقا اقظ نقواقاليفلقاااقا ب ببي ويفق ا يحةققداذاقا

ب ب ببليفوقتنقف اايدق

ب ببليفق اق الققداذاق

ااعي د قاادطلنققا اقااصللقوصلمقاارن امق اايق القاال يشنق قاقاليعللقاتل يلقح قاالدلقواقااعداذاقاق ا قققاالقتنقاو انالققدا ااق
اا دا سق الوااق ااعداذباق القاايق القاالدالقاال بيشب ب ب ب ب ب ببن6قا ق القاايق القاارب ب ب ب ب ب ببن الاق قداذباقاباوااقاال يلشاقا قا لبيق نىقاطالقق ق
الر بباةقات ببل مقااعداذاق القاايق القاار ببن القذعاقاذي ياقأ يقاايت ببل مقالكثنقش ببادذيدق ذلدو مق ا ببيماوياق قاو نقذاقأحل مق ليل مق

اق ع يقذعاقااوالقيلقاااالع مق ااوالقيلقااا ا مقق القااولص ب ببنقا عل نققا قح قاايت ب ببل مق لزاقا قاعامقا ب ببي ب ب بيدقولق يدق ليص ب ببيأق
قي د قااعيضب ببن7قاا قواقأطالققاتب ببل يلق اوياانقالنى ق لرب ببةقاطالققاصب ببقالحقااعداذاق القاايق القاارب ببن الق ااينقا افقول يق
للي مقال ب ببسق ا عيلي مق ا قيصب ببيف مقااينقا لاقذعا يقاال يلش قق ا ي قورب ببلد قااعداذاق القاايق القاارب ببن الققال غنقا ق تب ببعطق
ااربد قذعاقاالالوحقا

ااعيفوم .ق

بي ب مقا يقا ي قاون ل يق االوياانقااينقالا حيقذاقو مقااعداذاقااعي د مق أثنق عدفحيق ح اقويق الدقتنقاالقيالق

املطلب االول .التعريف بالقواعد ذات التطبيق الضروري
ذنفقا

يي (ق Phocion Francescakisققو8قااعداذاق القاايق القاال يشنقوي ي(ققداذاقالد قوناذيا يقضن ا مقاالي مقاالظيمق

اات ي نق ا عيليذنق ا قيصيفلقتنقااا اموقا دقا دقاطعلقذع دقاتل مقااعداذاق القاايق القاالدالق9ق قلاهقالقعلقتنقا ي قتلنادقواق
ا دقتنقاادقلقاا لقاوي نقف دققداذاقا

ب ب ب ب ب ببليفقواقااعداذاقاال لمقتنقول

مقالي لقااعدا اا10ق اذي ياحيقااللد جقاادلااقتنقاالعدقاايععاالق

الاقايدعلقا قادعاقاااقعي يققداذاق القاق القو يش ببناق ظ لي يقتنقااعي د قاااالعنق(اادطلنوقادتانقاااةقاالدض ببدذنقاال يش ببنقتنق
ااعرب ببي يقااعي د مقااينقامرب ببشقادقوتب ببي وامقا ابقاق الققداذاقا

ب ببليفاق او

قققداذاقا

ب ببليفقتنقول دو يقاايععاالقذاقأ يفق شب ببلدلق

ااابي لقااينقايدقتا بيقاابااباققبي د قاعل نقاازدققرب ب ب ب ب ب ب بمققبي د بمققوبيان دقواق د بدققبي د بيدقذبيوبيدق اباقواق عدفققداذباق القاق القتدالق

و يشنقاازدقح قاالتيكة ققا قا قح اقاايون اقا يعاقاذي ن ق انقفقالق د ققا دق قادعاقاليالفقتنقااق ومقاااقااعداذاق القاايق الق
اارب ببن الق ااعدا ااقا لنىقتنقااا لقاااااثمق د قاا افقعل شقااعدا ااقحدقااعالقاالصب ببعامقااويومق ا قالققي د قألنقالب ببنذدقااا امق
حدقا ر ب بيدقااعص ب بباقق ااغي مقااعالقللي مقتويامقتنقاال يلقا قيص ب ببيفلق ا عيليذنق أ قا ليالفقاااقح قااعدا ااقا قااعداذاقق ااعدا ااق
ا لنىقايلثةقتنقفاعمقاحلاي يقوليق وةقاايلاا قاال ليقق زيفق زد قص ببن يقوليق ت ببيع مقااعاةق ةققيذامققي د مقول ببزةقوت ببيعةقاعيونفق

ذليقأ اقاوي نقواقااعداذاق القاايق القاار ب ببن ال ق ابق ليي قح اقاايون اقويار ب ببالق ابقا قحليابققدا ااقا افقواامقأقةقاااقااوااق
اايلظ دققااويفلقواققااليل مقا عيلي مق ا قيص ب ببيف مقاا امقوي ق حنقا دق ابقايليشقوص ب ببلمقاايق القاال يش ب ببنقوت ب ب لقأحاات يق لثةقا يق
وياعداذاقااينقا افقاااقللي مقااليويقاقاارب ببن اقت نق قايدعدقاااقااليويقاقاادطلنقوصب ببدامقتنف مقتعطق إ ليقحات يق وع يق القاق عيدق

ض ب ب ب ب ببن ا يدقذعاق ةقاال لااقتنقااا ام

11

ق واقح اقااللقعلقالد قح قااعداذاق اع مقاايق القذعاقااوعدفقق يتمقااينق زد قألاقاطنات يق

تنقودقفقض ب ببوف قو ليق ي قااعي د قااداعلقاايق ال12اق ليقحدقااايلقتنقذعاقااولةقق ذعاقا

ب ببي ال قققليص ب ببمقذلاويقادتنقللي مق

أتر ب ب ب ب ب ببةقاعليويقاقواقاعبقاالدعدفمقتنقااعي د قاا لقال ب ب ب ب ب ببانقاا دققيذامقال ب ب ب ب ب ببليف ق تنقلااقذنت يقألن قوا ي(قو لدذمقواقااعداذاق
االدضب ب ب ب ب ب ببد بمقاالابافمقااينقادعاقتنققي د قف امقااعبيضب ب ب ب ب ب ببنق ااينقايوااقاق ع بيقذعاق ةقااوالقيلقااعبي د بمقاالنا قبمقوشقح اقااعبي قد اق
وصبنفقاالظنقذليقاعربنقودقألزيمقااعي د قالعل نقااداعلقاايق القذعا يقاصبالدققالي ادقذعاققيذامقال بليفقاالولدلقا يقتنققي د قف امق
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ااعيض ب ب ببنو13ققاا مقح اقاايون اقا قالد قحليابقا اوطق ث عمق ا قالد قحليابقص ب ب ببعمقاااقااوالقمقااعي د مق ااعي د قاا لق ق لقق ح اقواق

ودااا دحن مقتنقاان بقاق القااعداذاق القاايق القاار ب ب ببن ال قا قا قاايون اق قا ااقاات ب ب ب لقاا لقايدعلق عدف قالنقايت ب ب ببدقح ق
ا ق
ااعداذاقوتلمقاايق القاارن القق حدق عدفق ي مقأ قحافقاعللنلقواق ضشقح اقاايق القاال يشنقاالدالق لد قأويمقليايااق ق
مقااعداذا قاا لقاؤفلقالل قودقاااقاق القااعدا ااقااينق ر ببو يقاالل ببنلقايلظ دقووضقاالت ببيكةقااعي د مق
ق
الحالة االولى:قو اأقإقع ل

وص ب ب ببدامقو يشب ب ب بنم14اق يدعلقذعاقااعيض ب ب ببنقاق القألزيمقح قااعي د قاق عيدقو يشب ب بب ادنقق الةقااوالقيلقااعي د مقوغضقاالظنقذاقااعي د ق
امصصدققيذامقاا ليفقلياق ادق ي لقااعداذاقااعلقا حاافقااينقان احيقااللنلقولزةق ألتاقأترة
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الحالة الثانية:قاذي ياققداذاقاايق القاال يش ببنقققداذاققي د مقآونمقايدتانقوت ببيدىقواقااالي مقاعلناك قااعي د مقاار ببن لمقققتنقليامق

ادا قااعي د قا عل نققاقالي لقذاقوت ب ببيدىقااالي مقاالعنام ققا ابقال ضقح قااعداذاقادص ب ببل يق القاق القض ب ببن القار ب ببلي قوت ب ببيدىق
كيفقواقااالي م16قق الينامقإاافمقاالل ب ب ب ب ببنلق ذامقا يحع ياقق حدقويق لاةقاا دق ابقااا قاامقنقذاققااليويقاقاار ب ب ب ب ببن اق اق القح ق

ااعداذاقتنقليامقا ي حيقاعااقالف اقاعالي مقاالقعدبمقلاهق ص ب ببياقإااقاق القح قااعداذاقول ب ببزةقواا فق ض ب ببال ق قاققاةقا قااعداذاق
القاايق القاارب ب ب ب ب ب ببن الققداذباقآونمقف ا بيدقاق لقذعاقااوالقبمقااعبي د بمقأ بيق بي قااعبي د قااداعبلقاايق الق ااعداذباقاآلونمقف ا بيدقحنقق قداذباق

النضقاق ع يقذعاق ةقاايصنتيلقااعي د مقاالنا قمقوإقع دقوواليقأ يق ي ققي د قااوعاق ق

ق أ افقاون اقاععداذبباق القاايق القاارب ب ب ب ب ب ببن القذعاقأ ببيق(قااعداذبباقااينققبباقاال مقاببالببةقااببا اببمق ااينقانونقاااقااعالق للببي بمق
االص ب ببياحقااااد مق اار ب ببن ا مقا قيص ب ببيف مق ا عيلي مقاع ليذماق ااينقاينالقذعاقذامقاليناو يقأحاااقويقا يغ دقاات ب ب ي ب ببمقاايل ب ببن ن مق
الد ق اع مقاايق القذعاق يتمقاان اوطقااينقاالةقتنقو يلق ب ب ب ببن ي يقأ يدق ي لقط وي يق طل مقأمق القطيوشقف انو17قاقواقواي ب ب ب بباق

ح اقاايون اقأ دق لشقوميعفقاا دا لقالد دقايرب ب ب ببلاقااعداذاقااينقاالنقاالصب ب ب ببياحقاارب ب ب ببن ا مقتنقااا امق ا دقأقندقاااقاايو انقذاق

ول دمقااعداذاق القاايق القاار ب ب ببن ال ق ا دقا ناق عدفقص ب ب ببعمقل

مق ث عمقاااقواةقاال الق إقع دقااا امق ا دقا ااقااتب ب بب لقاار ب ب ببللنق

االيواق اا ققولحقح قااعداذاقصلمقااا او مق حدقاا افق ااغي مقاالللدفمقواقح قااعداذاقاياوااققااقواقااالي مقااعي د مقذعاقوصياحق

اال يلشق وناذيمقا حاافقااينقا يغنقاالل ب ب ب ب ب ببنلقاا ع يقتنقااا ام18ق حدقويقاؤفلقاااقللي مقووضقااقداكفقواقااوعدفقااينقالد قتنق
ليامقضوفقذلاقاايويقاقواقق ةقالاقالطنافقذلاقاايويقا
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البي اقذعاقاعبامقواقاايوبيا ا قاي ااققا بيقالبيفقالد قويلعبمقذعاققا قحلبياببققداذباققبي د بمقاا او بمقايللقوشقو بمقااعداذباقااعبي د بمق
اآلونمقواقلاهقط وي يقا قأ يقاميعفقواقلاهقفاعمقا حل مقااينق للا يقااللببنلقا ي

20

ق ا قق ي قااللببنلقققاقأذيلاقذعاقورببلد ق

ح قااعداذاق ابقاالي مقو يفئقووالمقاياعالقأحاافق ي مق اعيلي مق اقيصيف م21ق ح اق ق ولنقأ قا دققيذامققي د مقآونمقحنققيذامق
ضب ب ببن الق القاق القو يشب ب ببن22ق ا ليقتعطققاعبقااعداذاقااينقالد قذعاقفاعمقواقا حل م ق ذعاقااعيضب ب ببنقاا اهقاعيدصب ب ببةققاااقح ق
ااعببيذببامقااعببي د ببم23ق حببةق لزاقأذي نحببيقواقااعداذبباق القاايق القاارب ب ب ب ب ب ببن القاال ببيشب ب ب ب ب ب ببنقأمق قق ياعلق ابببقواقلاللقااعاببةقااعداذباق
االدضد مقاادطل مقذلاقاالظنقتنقاال القاالون ضقذع د ق

املطلب الثاني .املعايري املعتمدة لتحديد القواعد ذات التطبيق الضروري
ا قاالالمقذاقاالن ياقاا لق اافقااعداذاق القاايق القاارب ب ببن الققايدعلقاا اهقذاقاالن ياقأ قاارب ب ببيوطقاا لق لزاقولعيرب ب ببي ق
اايلاا قاااقااع داذاقاارببن ا مقذاق انحيقواقااعداذاقااعي د م قألقأ قاايعصببنقذاقااوليصببنقااينقالا حيقق ااينقانشبباقااعيضببنقاالميصق

ل24اق
اااقاق ع يقتنقليامقاداتنقاال ب ب ببن طقااال ومقا اباقق أ قا ونقايوعلققايلا صقأ قا ي قوياقادعاقااعداذاق القاايق القاار ب ب ببن ا ق
ا اق بي قووظدقاالعبدققباقأاللقذ عاق عدفقحب قااعداذباقا قا دقادقايلعداقذعاقون بياق الباقايابااباقاعببقااعداذباق إ لبيقظ نلقذبامقووبياانق
مصصقالةقون ياقتنذيقوتيعال ق ق

الفرع األول .املعيار الشكلي
بلدقواقااعدا ااقضب ببن ا مقاايق الق
ق
قا ن قصب ببودبمقأ اق ي قااللب ببنلققاقأذندقذاقأاافادققوصب ببدامقصب ببن امقتنقأ قااعي د قاا لق تب ب
زد قح اقذيفمقذاقطن لقااااا قالقيقق ببن ي دقاالزي نقق يا يقويق اافقاالل ببنلقا



قااعداذاق قيقيقوزي يدق ويلاقف دقذعاقواةقااقيومق
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أ قاالدطاقأ قوزي قاايللا 25اق الاقالونقااققأ اقادق ص ب ب ب ب ببنحقاالل ب ب ب ب ببنلقذاقط ومقااعي د قاا لق ل ب ب ب ب ببنذداق بياييانقذاق قيققاق عدق

االزي ناقلاهق ص ب ببولقواقلزدقح اقااعي د قذعاقااوالقيلقااميص ب ببمقااويانمقاعاا فقق لزاقأ قالد قأاافمقاالل ب ببنلقوص ب ببدامقص ب ببن امقأ ق
ضب ببلل مق ذعاقااعيضب ببنقا قاي ااق ابقواقلاللقورب ببلد قااعيذامق احاات يقلياق تب ببيلب ببفقواقأاافمقااللب ببنلقتنقولحققيذامقووالمقصب ببلمق

ااعي د قاالع مقواقذاود ق أ قا ببيماامققاالن ياقاال ببزعنقتنقاااااقااعي د قااداعلقاايق الق ق معدقواقالحل مققلاهقأ قام مقاالل ببنلق
ااص ب ببن امقأ قاار ب ببلل مقتنقاااااقاالقيققاالزي نقاععدا ااقااينق ص ب ببااحيقأ ليق ظ نقواىقال اد مق الحل مقااينققاداا يقايق القااعي د ق
اادطلناقالقالظنقاااقااغي مق اا افقاا لقأااف قااللنلقواق ضشقح قااعيذامق ادتانقللي مقووالمقالئمقووالمقواقااوالقيلقااوعا مق26اق

قاقأل لقوازلمق(كدالياوقاالن تب ب ب ب مققا اقاالن ياق بللنمقااعداذاق القاايق القاارب ب ب ببن القتنقلزل يقااصب ب ب ببيفاقتنق1973-3-7ق27قق
لاهققرلقاالازلمقويايق القاالدالق قاال يشنقاعداذاقااعي د قاالن تنقااليوععمقوعياع مقاالظيمقااليانقاع عااقاعي ااةقو ليق ي قااعي د ق
اا لق ازدقوتيكةقاا اجاقولدعلققيذامق اايلي لقلاهقا قاعبقااعداذاققاقأذي نحيقااللنلقاالن تنقواقااعداذاقضن ا مقاايق ال
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قأويقتنقااوناققذ نقاالل ببنلقوص ببدامقص ببن امقا وضقااعداذاقض ببن ا مقاايق القتنقااعي د قاالا نقااوناقنققاقد(40وقات ببلمق1951ق

لاهق ص ببلقااليفمق(19وقذعاقا د(قتنقاللدالقااللص ببدأقذعا يقتنقح قااليفمقأ اق ي قألاقاا عااقذنال يدق قلقا وعيفقاا اجق ت ببنلق

ااعي د قااوناقنق لا و29اقاي ااقواق صقااليفم(19وقواقااعي د قاالا نقااوناقنقأ قااللب ب ببنلققأان قاععي د قااوناقنقأث ادنقتدا يدقو يش ب ب ب ادنقتنق

و يلقاا اجقأ اق ي قألاقاا عااقذنال يدق قلقا وعيفقاا اجق بياييانق وي نقح اقاو ا ادنقصب ب ببن ايدقلااف قااللب ب ببنلققتنقعوةقح قااليفمقواق
ااعداذاق الققاايق القاارب ب ب ببن الق30ق ق ابقااايلقلااقذ نقااللب ب ب ببنلقذاقااعداذاق القاايق القاارب ب ب ببن القتنقااليفم(49وقواققي د ق
للي مقللقاالؤافقااوناقنقاقد(3وقات ببلمق1971قااينقادعلقايق القألزيمقح اقااعي د قذعاق ةقالذليلق االص ببلليلقاعلؤالااقااوناقاااق
العي لقااينقالل ببنقأ قالثةقأ قاونضقل لقونمقتنقااوناق31ق اق

ابقذعاقوص ببلليلقاالؤالااقااوناقاااقااينقالل ببنقأ قاونضقل لق

ونمقتنقاعاقأعل نق ابقاا ان قا حل مققويالت ب ب ب مقاالي مقاالؤافق حنقااينقفتولقاالل ب ب ببنلقاااقالظ دقح قااالي مقوعي د قليأق اااااق
صن حقال يلقاق القح قااالي مقوليق تيذاقااعيضنقااوناقنقاالميصقالظنقاال القواقااع د قاااقاق القألزيمقح اقااعي د ق32ق ق
تقدير و تقييم المعيار:ق ا دقال قووضقااعدا ااقويالن ياققاالب ب ب ببزعنقا قا دقواةق ظنق ادق تب ب ب ببعدقواقا يعيفالقاقت ليابقواقاليعاق

ح اقاالن ياقذعاقاذي ياقأ دق وةقواقااعيذامقااعي د مقووععمقق كيتب ببيا يقصب ببلمقا ا امق اارب ببن امقذعاقاااافمقاالوعلمقاعللب ببنلقتنقااافق

قيقق ببن ي يقاالزي نقق اال يلقاا لقاق لقف د33قاق بياييانق اص ببنقاعبقااعداذاقتنقو يلقض ببالقعاادق ؤفلقاااقااير بباالقتنقو يلق
اذليلقح قااعداذاقلاهق صب حقاذليا يقونحد يدقالصقالببن ونق رببودقااللببنلق حدقويققاقاؤفلقاااق اامقااعدا ااق القاايق القاارببن الق
اال بيشب ب ب ب ب ب ببنقتنقااوبااباقواقاال بي لقااينقايقعبلق عدفقوثبةقحب اقاالدلقواقااعدا ااقاآلونمقااينقاق لقا بيدق بي قااعبي د قااداعبلقاايق القاق
ينابلقذعاقحب قاالبا امق ي بمقاعصب ب ب ب ب ب ببداحبيقذعاقااعدا ااقااينق ابافحبيقااللب ب ب ب ب ب ببنلقأ قااوبااباقواقااعدا ااقااباالع بمقالعباقتبيذعاي بيقتنقو بيلق

ااوالقبيلقاابا ا بمقاق لزاقاألطنافقأ ق تب ب ب ب ب ب ببي وبا حبيقوبيلي بياققبي د قأعل نقا ق لقذعاقاالبيقبيا دقاق بةقحب اقفذبيقاااقاا ابهقذاقووبياانق

ألنىقايااااقااعداذاق القاايق القاارن ال(قاال يشنو .ق

الفرع الثاني .املعايري الفنية
قائاق ي لقاالوياانقاالب ب ب ب ببزع مققاقاعلقااثا ادنقتنقاالعدق بوضقألزيمقااعرب ب ب ب ببي ق ليقااليق ب ب ب ب ببيوعيدقا قا دقادق ا قايااااقاالعدقاااااه ق

تابي لقاالعبدقأ ق تب ب ب ب ب ب ببيلباقاااقأتلبياقعباابامقتل بمقتنقااعبي د قاابا انقاامبيأققاق اببقواقأعبةقولحقا ن نقايق القااعداذباق القاايق الق
اارن الق ق ضشقا ابقون يا اقحليقاالن ياقا قع ل مق ون ياقاالظيمقااويمق ح اقويق دقتنققا ان :ق

املقصد االول  :معيار اإلقليمية
واقالتلبياقااينقظ نلقاي ن نقاق القااعداذباقضب ب ب ب ب ب ببن ابمقاايق القتلنمقا قع ل بمقق اببقذعاقاذي بياقأ بيقولحقااعدمقاآلونمقتنقأقع دق
ح قااا امق ابقاياعالقاالللومقااويومق ااينقا يقااا يطقل عنقوإقع دقااا امقااينقشب ب ب ب ببنذلقح قااعداذاق اصب ب ب ب ببااا ي34اق اواقااعداذاق الق
اايق القاارب ببن الق تلقح اقاالن ياققدا ااق القاق القإقع لنق ب اقا عاقلياجقو يلقالي لقااعدا اا35اق واقح اقااللقعلقتا يقاتب ببيحدق
تنقااللب ب ب ببفقذاقااعداذاق القاايق القاال يشب ب ب ببنقتي ققااعداذاق القااق ومقااقع ل مقتنققي د قااعيضب ب ب ببنقاوي نقواقااعداذاق القاايق الق
اال يش ب ب ببنقااينق لقاق ع يقذعاقااعر ب ب ببي يقااينقاالةقتنقو يلق ب ب ببن ي يقااقع لن36قف قليعمقاااقااع د قاااقاذليلقول جقاايلي ل37ق



 





دور القواعد ذات التطبيق الضروري يف محاية املتعاقد الضعيف



ذعاقاذي ياقأ قح قااعداذاق القاق القإقع لن38ق أ قأ قح اقاالن ياق لدبدقووضقااغلدضقق ذامقاادضدحقاوامقأوزي مقاااااقااعدا ااق

ااينقالد قونا قمقواقع دقااا امق تعيدقا اقاالن يااق

ب ليقأ دق لزاقاق الققدا ااقاق القتدالقو يشببنقلياق ادق ي لقويرببللمقاععي د ق

ا عل نق ليقاأالي ق أ قاااااقاالعصب ب ببدفقوياعي د قااقع لنقآونق ي مقتنقااصب ب ببودبمققتعي د قااعيضب ب ببنق قي د قودقشقااليلق قي د قاالدطاق

كع يققدا ااقإقع ل مقاق ليقأ قإقع ل مققي د قويقاق قاولنقا ب ب ب ببي ويفق ضب ب ب ببودقلياجق قيققتلنمقاايلي لق لزاقاععي د قا ق زيتب ب ب ببلقصب ب ب ببلمق
اايق القاار ب ب ب ب ببن القوشقأ دقذيانقاعاا فق الةقص ب ب ب ب ببلمقف ا مق الد قذالقمقولياماق ليقحدقااايلقتنقااليفمق(19وقواقااعي د قاالا نق
ااوناقنقتعاقولالقا ليصب ب ببيأقاععي د قااوناقنقاازدقاالب ب ببن طقاالدضب ب ببد مقاصب ب ببامقاا اجق ويققاقاينالقذعاقاا اجقواقأثياققي د مق

كياليوععبمقويالبيلقأ قااقالق قا اق ي قألاقاا عااقتنقذعباقاا اجقذنال بيدق ادقالنققذعاقأ ب ب ب ب ب ب ببيسقإقع لنقولبيقاؤ اقصب ب ب ب ب ب بلبمقح قااعبيذامق
االليامقا الاقح اق ق للشقااعيضب ببنققواقاق القااعدا ااقااونال مقوا مقأ قح قااعداذاقا تب ببلقإقع ل ماق واقثدق ققايليشقوصب ببلمقاايق الق

اارب ببن ال ق ق قشب بببقأ قووظدقااعدا ااقااينقاصب ببااقذاقولب ببنلقف امقووالمقالد قونا قمقوإقع دقح قااا ام39اق زد قحات يقاالصب ببعامق
ااويومقو ان مقتا يقوصب ب ببعامقاذي يحي قاينالقذعاقاذي ياق ةقح قااعدا ااقواقااعداذاقضب ب ببن القاايق القاال يشب ب ببنقاعاااق زيفق زد قش ب ب ب دق

وقعلقلذليلققداذاقالي لقااعدا اا ق

املقصد الثاني .معيار النظام العام

ذلاويقايوياضققي د قف امقويقوشقاال يفئقال بي ب مقتنقف امقااعيضبنقتايدقاااتشقويالظيمقااويمق
ق لققي د قااعيض ب ببنقتنقح قااايام

40

بي ويفقااعي د قا عل نقاالميصاق

ق قاقأطعلقووضقواقاالعدقذعاقااعداذاق القاايق القاار ب ببن ال(قاال يش ب ببنوق تعيقاللنمق ون ياق

االظيمقااويمقوصقعح(قاالظيمقااويمقاادقيكنو قق اذي ن حيققداذاقتدقققداذاقاايلي لق النضق لت يقف قا
41

يوي مقايعبقااعداذا ق اانق ابق

واقلاللقأ عدقاايل ب ب ببيودقاااقااعداذاق القاايق القاار ب ب ببن الق االظيمقااويم42قتنقاال لمقااينقواقأعع يق ض ب ب ببولاق حنقللي مقاال يفئق
اات ب ي ببمق ا عيلي مق ا قيص ببيف ماق بياييانقالنضق لت ب يق

لقاايعاااقا يقذلاق ةق القذعاقاان دقواقاليص ببيأققي د قاعل نقوازدق

ااوالقمقااوعا مق تعيدقاعداذاقاايلي لق ق ل ب ببينطقلذليلقح قااع قداذاقاآلونمق عدفقص ب ببعمقاااقاال الق قف امقااعيض ب ببنق تعيدقا اقاالن ياق ذعاق
ااعيض ببنقأ ق عفقذلاقاا افقا عيليذنقاععي د قاالنا طقويالظيمقااويمق

43

قأ قا ذيليفقذعاقح اقاالن ياقاؤفلقاااقاد ب ب شقتلنمقااعدا ااق

القاايق القاار ب ببن الق(اال يش ب ببنوق يفمقتنق لدضقتلنمقاالظيمقااويمقاق ا قتلنمقاالظيمقااويمقتنقااعي د قاااالعنق قايقيالقوشقتلنمق

ااعدا ااق القاايق القاارببن الق ابق ليالفقااا اقاالد ةقالةقول ليققلاهقاؤفلقاالظيمقااويمقف ااق ببع يقايلثةقتنقا ببي ويفققاق الق
يانقتنقاق الققي د قااعيضب ب ب ب ببن44اق انعشقأ ب ب ب ب ب مققي د قااعيضب ب ب ب ببنقاااق عدفقاوياضقاااقااعي د قا عل نق

ااعي د قا عل نق ف ا قا

يانقاعلظيمقااويمق زد ق

45
ذيفمق قي د قااعيضببنقوليقاينالقذع دقا ببي ويفقاق القا لقاصببياحقااثي ناقق بياييانقتا قااا اقا
االميصق
د
ويال ويدقوشقااا اقاات ب ببع نقاداقذعاقلااقأ قااعداذاق القاايق القاار ب ببن القايالةقو يشب ب بنمق ا اقتا قف احيق زد قأ ب ببي ب ب بيدقإ يا ياق ح ق

ااعداذاقايالةقاازدقااوالقمقاالقن لمقوغضقاالظنقذاقول ببزعمقااعي د قااداعلقاايق الاق ذلاقاداتنقش ببن طقأذليا يقايدقاق ع يقأ يدق ي ق

ااعي د قااداعلقاايق ال

46

ق

ابقتا دق ل ببينطقض ببن امق عدفقص ببعمقعا مقلذليلقااعداذاق القاايق القاال يشب بنقوشقااعرب ب مقاالقن لماق

ق لبينطقأ قالد قح قااناوقمقإقع ل مق إ ليق لقأ قالد قحليابقصبعمقعا مقا

قااعدا ااقويالتباامقواةقاال الاقأويقاااتشقويالظيمقااويمق

تا قال ضقلياقتنقم يدقح قااناوقمقويالظنقاااقااا يطدقويذي ياالقووالمقتنققي د قااعيض ببناق ت ببي واقااعي د قا عل نقاا لقا ا قادق
ويوياض ب ب بيدقوشقاالظيمقااويمقتنقف ايد47اق ذلاويق تب ب ببي واقااعيضب ب ببنقااعي د قا عل نق ق لقااعي د قاادطلنق ح اقا لانققاق قالد قادقأ دق
ااوقمقوياوالقمقأ قاالتاامققودضدلقاال ال

48

ق

ولةقاالظيمقااويمق ليقااليق ب ببيوعيدقذعاقللي مقاال يفئقا

ب ببي ب ب مقا عيلي مق قا قيصب ببيف مقتنقف امقااعيضب ببنقا ابقت دق تب ببي واق

ااعي د قا عل نقاا لقايوياضقوشقح قاال يفئقتنقف ايد49قلياق ادق ي لقااعلقتيكامقأك نقاعلت ببي عبق50اأويقااعداذاقض ببن القاايق الق
تا يقاولةقوقن عمق قيك مق ا تب ببلقذالع مق بيالظنقاااقااعي د قا عل نقتا يق قاالنقتعطقاال يفئقااويومقتنقف امقااعيضب ببنق الل يق ةقق
قيذامقادضشقادا قمقااللنلقاالي مقح قاات ي يلققاال لم ق
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الفرع الثالث.املعايري الغائية



ا اهقح اقاالن ياقتنقااغي مقأ قاا افقواق ض ب ببشقااعيذامقااعي د م51قايااااقااعداذاقض ب ببن القاايق القااا اونق قاقا عت ب ببللقح ق
االوياانقاااقتن عااقال لق ال قولن ياقوص ب ب ببعامقااا امقأ قويق قعلقذعا يقوياعدا ااقاات ب ب ب ي ب ب ب مققأويقااثي نقتعاقأذيلاقذعاقون ياقالظ دق

ااا امقق لاي لقا ي ق ةقول ليق ق

املقصد االول :معيار القوانني السياسية
وي نقعي يدقواقاالعدقأ قااعداذاق القاايق القاارب ببن القاواقواقضب ببلاقااعدا ااقااتب ب ي ب ب مقالقاعبقااعدا ااقا

ب ببي ب ب مقااينق لق

أذليا يققفاكليدقاليقااععدقواقوص ب ب ب ب ب ببعامقااا امق حنقاوي نقون ي اداق يك يدقايااااقااعداذاق القاايق القاالدالقاق ااين اواقأ ب ب ب ب ب ببيثلي ادقذعاقق

و يفئق قداذاقااعي د قااويمقاص ببياحقااا اماق ا ققاالل ببنلق ض ببشقح قااعداذاقاالي مقوص ببياحقااا امقااينقش ببنذيد ق حنقالق لقذعاقعل شق
ا ش ب ببميأق اادقيكشقااينقش ب ببنذلقواقأعع ياق ا يقايليثةقوشقاذي ياالقللي مقاالظيمقا قيص ب ببيفلق ا عيليذنقتنقااا امقق بياييانقاق لق
ح قااعدا ااقليلقص ببا قاحيققتنقف امقااعيض ببن52ق ق دض ببحقاالعدقاااقأ قلةقاايلي لقااا انقاععدا ااق عير ببنقوالاقالون اقأويقش ببمص ب مق
ااعدا ااقااب لقاؤفلقاااقأوزبي بمقاويباافقااعبي د قاادطلنقلبياجقلبا ف قااقع ل بماقأ قاقع ل بمقااعدا ااققايق القااعبي د قاادطلنقذعاقعل شق

ا تنافقاال لااقذعاقأقع دقااا قامق ب ب بدا ق ي ق طلنقامققاعل نق ا قق دلقاق القااعي د قا عل نق اايلي لقوالقح ااقاال اكااق ق لزاقأ ق
ايدقا قواقلاللقاانعدلقاااقااغي مقا عيلي مقاععدا ااقاادطل مقااينق ضب ب ب ب ب ببولقواقأعع يق ذعاقح اق لقاايلاا قاااقااعدا ااقلتب ب ب ب ب ببلق
ااغبي بمق اا بافقا عيلبيذنقااب لقانباقاا عبدق ااينقا بافقاااقللبي بمقوصب ب ب ب ب ب ببعابمقاا لبيذبمقواق بيل بم53اق ااعدا ااقااينقا بافقاااقللبي بمق

االصب ب ب ببعامقاالنف مقواق يل مقألنىاق االدا مقاال ليقققف لزاقق دلقاق الققي د قاعل نقأويمقااعيضب ب ب ببنقاادطلنقأ اقااعلقااغنضق ااغي مق
واقلليايدقا

قااعداذااقتياعيضنقا اهقتنقااغي مق اا افقواقااعدا اا.ق

تقدير المعيار :إ ا قح قاآل اا قتعاق ع لقاا دقذامقا يعيفالقول يقأ يقتلنمق يورب ب ب ببمق لب ب ب ببدب يقذامقاادضب ب ب ببدحق أ دقتنقأطياقو اأق

االةقااا امقتنقااوالقيلقا عيلي مق ق لزاقاالصب ببةق اايلاا قاااقااعدا ااقااينقا افقاااقااعالقاالللومقااويومق بااقااعدا ااقااليوععمق

ويالصببياحقاالنف مقاألشببميأ54اق ا قا ل قا اقاالن ياقاؤفلقاااقاايد ببشقتنقول دمقااعداذاق القاايق القاارببن ال ق ا دقون ياق ا ببشق
انقواافق ا

ببيليفقاا دق ببدفقاؤفلقاااق صببفقااعداذاقااعي د مق يتمقوياعداذاق القاايق القاارببن الق كليقا دق قايصببداقا قحليابق

قي د قق قا افقاقداقاالص ب ب ب ب ببياحقا عيلي مق ا قيص ب ب ب ب ببيف مق للياي يققتنقااا ام

55

ق ليقا قااعدلقأ قح قااعدا ااقايقيالقوشقاذي ياالق

االظيمقااويمق لزاقا ب ب ب ب ببي ويفقاق القااعي د ق ق واقااا مق ذي ياقح قااعدا ااققداذاق القاق القتدالقو يش ب ب ب ب ببنق ابقل قح قااعداذاق
اق لقذعاقااوالقيلقاااالع مق ااا ا مقأويقااعدا ااقااتب ب ب ب ب ب ب ي ب ب ب ب ب ب ب مق تلقح اقاالن ياقايالةقتنقليامقاوياضقااعي د قا عل نقوشقاال يفئق
ا

ببي ب مقتنقف امقااعيضببناق ادعاققدا ااق قايوعلقويالظيمقاات ب ي ببنقتنقااا امق الل يقاوي نقو لمقتنقو يلقااوالقيلقااا ا مق ياعدا ااق

ااينقاالنقااقنفقاارن اقتنق ذالقيادقاايويقا مق ليقحدقااايلقللي مقااويوةقتنقذعاقااولةقااا انقق ذعاقااياوااقق ذعاقا

ي ال

ق

المقصد الثاني :معيار تنظيم الدولة ق

ا قااعداذاق القاايق القاارببن القحنقتنقالصببةقاو انقولببزةقصببن حقذاقأاافمقااللببنل56ق حنقااعداذاقااينقايدعلقوناذيا يقواق

أعةقللي مقاايلظ دقااتب ب ي ب ببنق قا قيصب ببيفلقاعا اما57قتا قاالن ياقااللا قا اقااللظداقحدقتلنمقاايلظ دقواقعي لقااا امقاعلتب بباامقااينق
ادعاقول ب ب ب ببا يقااعي د قت نقاوزسقتلنمقاايلظ دقتنقااا امقوليق ت ب ب ب ببيدعلقاق ع يقو يشب ب ب ببنمقف قا الدقل ققطيوشقاايلظ دق ق ع ةقااي الدق
االةقااعي د قا عل ن58قذ عاقأذي ياقأ يققداذاقايوعلقوالي مقاالظيمقا عيليذنق ا قيصيفلقاعا امقا

لقأ ق لياقح اقاايلظ دقا للةق

كةققي د قايوعلقوص ب ب ب ب ببدامقو يشب ب ب ب ب بنمقايلظ دقاال يلش59اقتياص ب ب ب ب ببلمقااللا مقايعبقااعدا ااقاللاقتنقتلنم(قاايلظ دوقويذي ياحيقايوعلقول لدلق
االصب ببياحقاالنف مق اا لي مقااينقارب ببلاقااا امقالظ ل يق للياي يق بياييانقاؤفلقاااقاد ب ب شق قيققااعدا ااق القاايق القاارب ببن القتنق

و اللقألنىقت دق ق عيص ببنقذعاققداذاقااعي د قااا انقااميأقاةق وعدق لياقا ل ببلةق يتمقااعدا ااقااص ببيفامقتنقو يلقااعي د قا فاالق
اا ليكن.ق ا دقصببياحقاعللببفقذاقااعدا ااق القاايق القاال يشببنقتنقو ي لقألنىقلياق ادقادقايلي ا يق(الظ دقااا لوقطياليقأ يقذعاق
فاعمقواقالحل مق ق ع ةقولببا يقاذليلققي د قاعل نق ادق اصببةققون ياقالظ دقااا امقذعاقق دلقا رببيققاعا جقااينققاعلقومصببدأق
أذليلقح اقاالن ياققتولاويق صب ببنحق زلب ببفقذاقأاافمقااللب ببنلقوصب ببدامقصب ببن امقذعاقااعي د قأ قااعداذاق القاايق القاارب ببن الق اافق

اال يلقاا لق لزاقا قاق القلالادقتالقادعاقصبودبمقأويمقااعيضبنقاقأويقتنقليامقذامق عدفقاااافمقااصبن امقاعللبنلقتا دق صبولقح اق



 





دور القواعد ذات التطبيق الضروري يف محاية املتعاقد الضعيف



اايااااقلاهق لقذعاقااعيضب ب ب ب ببنقأ قا اهقذليقا اق ي ققي د قووااقايوعلقويالصب ب ب ب ببعامقا عيلي مق ا قيصب ب ب ب ببيف مقاعا امق اا اهقتنق
اا بافقااب لقان مققااعبي د قاااقاا عبدق حب قصب ب ب ب ب ب ببودببمقذلع بمقايوعلقوز بمقاابااباقاا بافقاقتلنقاابا لقااابااثبمق لزاقأ ق عناقأ قعل شق
ااعدا ااقا افقتنق ي مقألونقاااقااعالقح ااقاالدذااقواقاالصياح ق ا قتلنمقالظ دقااا امقتلنمق يورمق انقواافم
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ق

قالي ادقذعاقويقاعامقايربحقأ دقواقااصبودبمقا ذيليفقذعاقون ياق الاقواقاالوياانقااتبيوعمقايااااقااعداذاق القاايق القااربن الق

اق انقأ بدقوشق اببق لزاقاالظنقاااق بي بمق أحباافقحب قااعدا ااقق ط وي بياقاوزبي بمقاايونفقذعاقحب قااعداذباق ا حباافقااينقواقأعع بيق
ضب ببولقاالي مقتئمقووالمق وناك ققي د مقووالمق ااعالقاالصب ببياحقا قيصب ببيف مق ا عيلي مقاألتنافق للياي ياق ا قااعدا ااقااينق رب ببو يق

االلب ب ب ب ببنلق صب ب ب ب ببد يقتنق صب ب ب ب ببدأق قداذاققي د مقواقأعةقااعالقاايدا قاااقالطنافقتنقااوالقيلقااعي د مق ااينقا افقاااقللي مق
ااقنفقااربن اقتنقوداع مقاوتبفقااقنفقااعدلققلاهقأ قحافقااللبنلقواقح قااعدا ااقحدقللي مقااليويقاقااربن اق أذيف قاايدا ق
تنققااوالقمقااوعا مقاقف لزاقاذي ياحيقواقااعدا ااق القاايق القاارب ب ببن القل قاا افق ااغي مقحدقااعالقوصب ب ببعامقا تنافق ااينقاتب ب ببواق
اااقادتانقلاقأف ئقاعالي م ق

املبحث الثاني
آثر وجود القواعد ذات التطبيق الضروري على مستوى محاية املتعاقد الضعيف
ا افقااعداذاق القاايق القاارن القاااقللي مقااقنفقاارن اقتنقوداع مقااقنفقااعدلقاقيصيف يق قأفاا يق ثعيتمققي د ماق ليق
اولةقذعاقادتانقااااقالف اقااال مقاالي مقااقنفقاار ب ببن اقتنقذالقيادقاايويقا مقتنقو يلقذعدفقاا شقااا ا م61اقتايدقللي مقااليويقاق
اار ب ب ببن اقتنقأطياقااوالقيلقاادطل مقواقلاللقااعداذاقاآلونمقااينقات ب ب ببي واقألقاوزي مقاعليويقاااقواقا اليققذعاقويق ميال ي
عةقح قااالي مقاااقو يلقااعي د قااا انقااميأقذاقطن لقول
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ق يدق

مقااعداذاق القاايق القاارب ب ببن الققاال يشب ب ببناقتعدقا عاقول جقااعداذاق

القاايق القاار ب ب ببن القو نفقتلنقا قتعت ب ب ببلمققي د مقتع مقأ ق عاقح اقاالل جقطن عدقاعيق ال63ق ق عدمقح اقاالل جقذعاقاعا دقاااعدلق
االدضببد مقاعللي ذيلقااينققاقاثداقتنقااوالقيلقااميصببمقااا ا ماقوااهقأ اقذنضققالونقذعاقااعرببي قتا دق ولةقذعاقاق عدقو يشبنمق
ف ققليعمقاعنعدلققاااققيذامقا

بليفقاادطل مق حنقاتبنلقذعاق يتمقااوالقيلقااينقاالةقتنقو يلق بن ي يقوغضقاالظنقذاقط وي يق

طل مق ي لقأمق القصبلمقف ا م قتا قاايلبن ويلقااميصبمقاربلي قلعدققااويقاقااربن اقتنقااعي د قاااالعنق لقأ قالياقاااقاال يلق

ااا قانقارب ب ب ببلي قللي مقاعويقاقتنقذالقيادقاايويقا مقااا ا م64اق ح قااعداذاقاوي نقضب ب ب ببن ا مقاايق القذعاقااوزسقواققداذاقاايلي لقت نق
قداذاق انقو يش ب ب بنمق الد ق ظ لي يقحنقاااااقااعي د قاااالعنق اعلقاايق ال

65

ق ااقأ ق ت ب ب ببيلااقااويقاقواقا لزيمقااينقالد قوون تمق

اداق ليق لقا ق تبيلااقواقاق القااعداذاق القاايق القاالدالقاال يشبنقتنقف امقااعيضبنق ااينقاق لقذعاقو لدذمقااوالقيلقاايويقا مق

66لاهقأ قحافقح قااعدا ااقحدقولحق ادتانقااالي مقااللي ب ب مقاعقنفقاار ب ببن اقتنقوداع مقااقنفققااعدلاق ااعيض ب ببنق للحقال اد مق

ايعبقااعدا ااقويقفامقحليابقااوقمقاااقااعدا ااق االلي ذمقأ قااوعاق الرب بباع يقذعاقااعدا ااقا عل مقااينقالب ببانقااا يققيذامقاايلي ل67ق ذعاق
ااعيض ببنقأ قا اهق ياعلقواقأحل مقاالص ببياحقااليلي لقذعا يقأويود68اق قويقا اق ي لقحليابقوص ببياحق القأحل مق انمقات ببيع مقاايق الق
اار ب ببن القاععداذاقاآلونمقلياقتنقليامق ب ببزدلقاالل ب ببنل.ق اذي ياقااعداذاق القاايق القاار ب ببن القققاااقذعاقلن مقا طنافقذلاقا كمق

ااوعاققا ق لقذعاقا طنافقذلاقالي ياحدقلكثنقواققي د قاازدقااوعاقااا انقاال نمقاال داقا قاناذداقااعداذاقضبن ا مقاايق القتنقف قامق
ااعيض ببنق

ابقااا امقا عل مقذاقااوعا

69

قذ ع دق ببدفق عت ببدقح اقاال اهقاااقثالثقوقيالق يلي لقتنقا لقأثنقادتنقص ببلمقاايق الق

اارن الق(ااا اونوقذعاقللي مقااليويقاقاارن اقاويقااثي نق ااقف دقاثنقااعداذاقاارن ا مقذعاقلن مقا تنافقاويقااثياهق ال قودقأا ي ق
ا اليل يلق اايلن ويلقااا ا مقواققاالل ج ق

املطلب األول أثر توافر صفة التطبيق الضروري على محاية املتعاقد الضعيف
أ قاا اهقذاقااعداذاق القاايق القاارب ب ببن الق ق زد قتعطقويا ي ققي د قااعيضب ب ببنق ااينقايدعلقذعاقااعيضب ب ببنقوناذيمق عدفقح ق
ااعداذباقتنقااابي لقااينقا با قتا بيق اببقضب ب ب ب ب ب ببن القاوزبي بمقااعالقا تب ب ب ب ب ب ب بيمقتنقاااعدلقاابا ا بم70اقتعباق قايداتنقااالبي بمقو بي بلقحب اق
ااعي د قاةقااىقااعداذاق القاايق القاارب ب ب ببن الققتنققي د قأعل نق بيعبقاالثيومق لزاقاااصب ب ب ببدلقذعاقاعبقااالي مقواق ابقااعي د قأ اق
كي ق اعلقاايق القذعاقااوعاقولدعلققداذاقاايلي لقويفامقادتنقللي مقأتر ب ببةقاعليويقاق قادعاقوي شقتنقح ققااايامقواقاق القااعي د ق
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ا عل نقاا لقالب ب ببانقاا دققيذامقاايلي لقويفامقح اقااعي د قايرب ب ببلاققداذاقآونمق القأثنقتنقللي مقااويقاقوعيا مققوياعداذاقااينققاق قادتنق

ح قااالي مقتنققي د قااعيض ب ب ببنقاقأ اقا قاا افق ااغي مقحدقااعالقللي مقاتر ب ب ببةق الت ب ب بباقاعليويقاق لزاقا ق ق زد ققي د قااعيض ب ب ببنق
وير ببلاقل مقللي م71اق ع مقتنقح قااايامقوناذيمقاذي ياالقااوااامقحدقاق القح قااعداذاقااينقاير ببلاقح قااالي م72قاق ل غنق عدفق
اوي قف انق ر ببلاقادتانقااالي مقااللي بب مقال ببن امقااليويقاااقااا ااااق ال73قا يدق ابقذاقطن لقا ببي ويفقا ليالفقتنقلعدلقاليقلق
ااعدا ااقاااقااا لقاقل قاق القااعداذاق القاايق القاالدال(قاال يش ب ب ببنوتنقف امقف قألنىق وةقلةقاال الق ميعفقويليالفقااعيض ب ب ببنق
اا لق ونضقذع دقاال الق ب ببدفق وةقااعيض ب ببنقتنقااا امقااينقأص ب بباالقح قااعدا ااق ت ب ببيوااقوزةقااقنققااللزلمقاي للقاللا قااازدق

ا عل نقاا لقق ضبشقلعد دقايوياضقوشقويقاعنا قااعداذاقاآلونمقتنقف ايد74ق اتب اةقا ذينافقويللزيمقتنقاامياجق اللا حي ق أ قا ا ي ق
اااااهقاأىقضبن امقاق القااعداذاق القاايق القااربن القتنقاال يلقاايويقالقا افقادتانقللي مقأتربةقاعقنفقااربن اقاا عيدقاليق

انونقاا دقواقاذي ياالقايوعلقويل ب ب ب ب ب ب ببسقا قيصب ب ب ب ب ب ببيف مق ا عيلي مقتنقاال يلشق ادتانقااالي مقااال ومققق اليفلقألقياقا لياللقتنق

اايدا قااوعالقاااقأطناتد ق ذع دقتا قااعيضب ب ب ببنقا اق عاقا قحليابققداذاق القاق القضب ب ب ببن القتا دقايدااقاذليلقألزيو يقذعاقااوالقمق
واةقاال القوص ب ب ب ب ببنفقاالظنقذاقااعي د قااداعلقاايق القتإ اق ي لق طل مقت دقوعي مقوا اونقول ب ب ب ب ببنذدق إ اق ي لقوليل مقاااققي د قالنق
ث لقادق عدفقص ب ببعمقذعال مقاااقااعداذاق ودض ب ببدذ يق قيققاق ع يق ذالقمقواةقاال القتا دق زد ققاقااي مقعي لقااصب ب بدادقتنقالينامق
ااعدا ااقاآلونمق القاايق القاار ب ب ببن القااينقايص ب ب ببةقوياناوقمقااوعا مقااص ب ب ببي دقا ان قااعيض ب ب ببنق ث عيدقاق ينالقذعاقاداتنقص ب ب ببلمقاايق الق

اارببن القأ قاال يشببنق عددقاق ع يقويل اد مقذعاقالزيمقااعي د قاا لقأشببيالقاا دققيذامقال ببليفقاادطل مقويالت ب مقاااقااعيضببن ق نىق

اا وضقأ قول جقااعداذاق القاايق القاار ب ب ببن الق ل ب ب ببزةقتلنمقودا مقال اأقلن مقا لي ياق انقاالعااق االللدلمقاقنتنقااوعاقواقلاللق

ااعدا ااق ا اليل يلقااا ا ماقلاهقايليشقااقنتي قولب ب ب ب ب ببزةقذيمقوياان مقااليوعمقتنقالي ياقااعي د قاالميصقاا لق ازدقأاليق داق وشق ابق
لاثليقانا طقااوعاقوصب ب ببعمق ث عمقوشقف امقألنىقتا قااعداذاق القاايق القاارب ب ببن القايعبقااا امق لزاقاايلتب ب بببقا يق ابقاي للقألزيمق
ااعبي د قاالميصق حب قااعداذباق ق لزاقا بيحع بيقلياقوشقالي بياققبي د قالنقادصب ب ب ب ب ب ببفقااعبي د قااداعبلقاايق الاق ا قاالل جق ولبةقذعاق
ااين ا قتنقلةقولب ببزعمقالي لقااعدا ااقواقلاللقذلع مقااعاةقااعيذامقاالدضب ببد مق وونتمقويق واقول يقضب ببن الق اعلقاايق الق قويق ق

واقضب ب ببن ا يدق ا افقااعداذاق القاايق القاارب ب ببن القاااقللي مقااقنفقاارب ب ببن اقتنقوداع مقو اأق ب ب ببعقي قاااافمق ويققاق العدقح اق

اال اأقواقلقدامقذع دق75اق لزاقااااقواقح قاامقدامقايق القااعداذاق القاايق القاال يش ب ب ب ببناقل قو اأق ب ب ب ببعقي قا اافمق لثةقا اااادق
اعقنفقاارب ببن اق(قاالتب ببي عبققا قااويوةقوانوي دقواقااالي مقاالعنامقتنقااعدا ااقااتب ببيا مقتنقاائيدقااعي د مق ليصب بيدقأ اقادق زاقحليابق

قااقذعاقلن مقاااافمقاق لياق قاليلقح قااان مقواقضبن امقللي مقااقنفقااربن اقتنقااوالقمقااوعا مقال غنقاق القااعداذاقضبن ا مق

اايق القاق ادتانقااااقالف اقواقااالي مقواقلاللقاق القح قااعداذاقتنققي د قااعيض ب ببنق اا لق ق د قاال لقذاقح اقااااقاععي د ق
العل نقاا لقادتنقللي مققاقالد قأقة76اق حدقويق ولنقأوزي مقاق القااعي د قالعل نقا اق ي قادتنقأكثنقللي مقاعلتب ببي عباقا قااويوةق
ح اق ق ميعفقوشقاا افقاا لقان ا قااللب ببنلق حدقادتانقوتب ببيدىقذيفلقواقااالي مق ذامقاال لقذاقح اقاالتب ببيدىاق قالعصقواقاعبق
ااالي مقأ اقط لققي د قاعل نقادتنقللي مقاتر ب ب ب ب ببةق ا قااوالقمقاااقااعدا ااقذالقمقا ي اق اوي ةق ا ت ب ب ب ب ببلقذالقمقاليتن ق ح اق ق ولنق

أ لبياقف اقاااافمقتنقالي بياقااعبي د قااداعبلقاايق القذعاقااوالقبيلقاايوبيقبا بم تعباقااالبيقأ بدق قادعباقوبي شقواقاق القااعبي د قا عل نقا اق
كي قادتنقللي مقأترب ب ب ب ببةاقتا قاا افقحدقااعالقاالي مقاالدضب ب ب ب ببد مقتنقااالي مقااعي د م77اقتا قا

ب ب ب ب ببي ويفقاال نفقف قاا اهقتنق

ورب ببلد قااعداذاقالعل مق واقأحاااقاعتب ب ي ب ببمقاااليك مقوليقاينالقذع دقلنوي قاالب ببمصقواقو ا يقأترب ببةقادتنحيقادقااعي د قا عل نقويق
فاولقايداتلقوشقاالص ب ب ببياحقااويومق ااينقا افقااا يقاالل ب ب ببنل قتلنقو يلقللي مققاالت ب ب ببي عبقايدقاق القااعي د قاا لقال ب ب ببانقاا مققيذامق
ا

ب ب ببليفقوليقتنق ابقااعداذاقاااليك مقاعلت ب ب ببي عبقاقوشقوناذيمقأ قالد قح قااعداذاققااداافمقتنقااعي د قا عل نقأتر ب ب ببةقتنقللياي يق قواق

ااعداذاقاآلونمقتنققي د قواةقا قيومقاالوييفمقاعلت ببي عبق ق ابقاق عيدقاا ببليفقاععي د قا كثنقص ببالل مقاعلت ببي عبقتنقذالقيادقاايويقا مق

ااا ا م78اقتعاقايونضقاالل ب ب ب ببنلقصب ب ب ب بنالمقايااااق قيققاق القووضقااعداذاقتيلد قااعداذاق القاايق القاار ب ب ب ببن القواافمق اا ي نىق

اا وضقا قااعداذباق القاايق القاارب ب ب ب ب ب ببن القتنقااعبي د قاالميصقوازدقااوالقبمقااوعبا بمق لزاقا قا عاقذعاقف احبيقااالبيكنقتنقااوعدفق
لياق ادق ل ب ب ببنقااا يقوصب ب ب بنالمقاقتعععيض ب ب ببنق ب ب ببعقمقاعاان مقتنقاالل ب ب ببفقذاقور ب ب ببلد قح قااعداذاقواقأعةقاعا دقللي مقتويامقاعقنفق
اارب ب ببن ااق ليقا ق ابق قايوياضقوشقأاافمقااللب ب ببنلقتنقااعالقا حاافقاااليك مق تعيدق ذي ياالقاايوي قااا انقويقفاولقاالصب ب ببياحق
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ق ا قاق القح قااعداذاق واقلقدمق ادقادلااقاااعدلقااا ا مقتنقو يلقللي مقااقنفقاارببن ااق اوزي مقاق الق

ح ققااعداذاقلياقااينق قاليلنقاععي د قاالميصقوازدقااوالق مقااوعا مقولنطقأ قايداتنقااوقمقعا مقاااقح قااعدا ااق ااوالقمقاالقن لمق
ا قحافقول جقااعداذاق القاايق القاارب ببن القحدقأ يفقالب ببيودق انقتنقاااعدلقااليوععمقوياالي مققتنقااوالقيلقااميصب ببمقااا ا مق80اق
و ليق ي قااعي د قااداعلقاايق القذعاقااوعاقوليق ت ب ب ببيذاقذعاقاا دقااعداذاقاااليك مق ااعالقا تب ب ب ب يمق ااوااامقتنقااع اناالقااليوععمقق
وياالي مقااا ا مقاعقنفقاارب ببن ا

81

قق يالتب ببي عبقلقذعدفقا

ب ببي ال ق ااع اناالقااليوععمقوياويوةقتنقذعدفقااولة لزاقااعدلقأ قتت ببحق

اال يلقأويمقااعر ب ب ببي قاادطلنقالصقال ب ب ببن ونقلذليلقااعداذاق القاايق القاار ب ب ببن الق ب ب بدا قأكي لقوليل مقاااققي د قااعيض ب ب ببنقأمقاااق
ااعي د قاالميصقولعيرب بباققداذاقال ب ببليفقأمقاااققي د قف امقثياثمقذلاويققايداتنقشب ببن طقأذليا يق ق عدفقصب ببعمقل عمق عا م82اق ااعالق
ا حاافقاالنعدمقاالي مقااقنفقاارب ب ببن اقتنقذعدف ق القااتب ب ببلدقااا ا مقادصب ب ببلدق لثةقون قلقدامق تب ب ببيالقااالي م83اقوااهق لزاق
اععيض ببنقأ قا اهقذاقاق القااعداذاقااعي د مقااينقاناحيقض ببن ا مقاايق القايدتانقااالي مقااال ومقاد.84قواقلاللقالي ياقااعداذاقاآلونمق

ااينقادتنقأك نقوت ببيدىقاعالي م85ققوص ببنفقاالظنقذاقوص ببااحيق ب بدا د ق ي لق طل م86قأمقأعل مقليص ببمق ا قااعداذاقاالدض ببد مقذلاويق
ص ب ب ببااحيقول ب ب ببنلقف امقويقق قالثةق ب ب ببدىقااااقا ف اقواقااالي مق واقثدقأش ب ب ببي ان قاا افقاااقااعداذاقاآلونمقاادطل مق العل مقتنقح اق
اال يلق ق لزاقالتب ب ببان قا قولب ب ببزةقإ يانقايلثةقوع دلقااعيضب ب ببنقايق القااعداذاقاآلونمقااينقاناحيقضب ب ببن ا مقاايق القأ اقويق عاقأ قتنق
اق ع يقللي مقالت بباقوص ببنفقاالظنقذاقوص ببااحي.ق ا ابق اذدقاالل ببنلقااوناقنقتنقح اقاال يلقاااقأانافق صقال ببن ونقاؤ اقق دادقا اق
دمقولدقفقااا لقااليعاومق ليقحدقااايلقتنقف لقا اايفقا ابن  .ق
االل جقأ عدبيدقااةقاايلي لق الل قا اقاال اأقا د

املطلب الثاني أثر القواعد ضرورية التطبيق على حرية االطراف يف حالة جتزئة العقد الدولي

قداذباق القاايق القاارب ب ب ب ب ب ببن الق لزاقا قالد ققا دبااقذعاقلن بمقا طنافقذلباقا كبمقااوعباققا ق بلقذعاقا طنافقذلباقالي بياحدق

لكثنقواققي د قاازدقااوعاقااا انقا قاناذداقااعداذاقض ب ب ببن ا مقاايق القتنقف امقااعيض ب ب ببنق ق ابقتنقااا امقا عل مقذاقااوعاققق ابق
اي للقااغةق ادقااعي د قواقق ةقا طنافقالاي اي دقااي ندقواقاالص ب ب ب ب ب ببدأقا ونمقتنقالقواقااعدا ااقاالنا قمقوياوعاقق بياييانقاع يق
ااعيضببنقاااقا كمقح اقااوعاقالناجقووضقاالتببيكةقواق قيققااعي د قاالميياق الرببيذ يقاععداذاقاارببن ا مقاايق القا ققداذاقاا دا سق
اا لقايربلل يققي د قالنقاا لقانا طقوياوالقمقااوعا مقااوقمق ث عمقق ابقتنقليامق د قاالتباامقاال كمقاالةقتنق قيقق بعقي قااعي د ق
قداذا قا ونمقاا لق لثةقحاتيقو دقاتب ببواقاا دقتلنمقا كمقااوعاقق بياييانقتي ققداذاقاارب ببن ا مقاايق الق قداذاقاا دا سقا عل مقالب ببزةق

قابااقذعاقلنبمقا طنافقتنقالي بياققبي د قااوعباقوصب ب ب ب ب ب بلبمقذبيوبمقا قا بيقاتب ب ب ب ب ب ببيحدقتنقذلع بمقا كبمقااوعباقاابا انقااباالبةقضب ب ب ب ب ب ببلاق قبيقق
ب ب ب ب ب ب ببن بي بي87قلابهقاللشقا اافمقواقالب قااعبي د قااغانقوميص بلبي قذعاقق اببقايوااقذعاقا طنافققذلباقا كبمقااوعباقاابا انققاابااباق
ااعداذاقاار ب ببنق ا مقاايق القذعاقذعاحدقق اليناو يقق واقح قااعداذاقا ونمققداذاقاالظيمقااويمقااعدا ااقااينقانا طقا يقااوعاقلاهق ل ب ببزةق
االظيمقااويمققاااقذعاقلن مقا طنافق د دقوع وااقولناذيمقذامقوميالمقالدفقااوعاقالعير ب يلقاالظيمقااويمقااا انققق اعاق نق ببيوعيقوا ق

الثنقااتبع نقاللنمقاالظيمقااويمقا سقواقشبا دقا بي ويفقألزيمقااعي د قالعل نقااداعلقاايق الق ع يدققق إ ليقا بي ويفقاا ك مقااينقايوياضق
وشقاالظيمقااويمقتنقف امقااعيضب ببنق نق قايوقةققداذاقاايلي لقويالب ببزةقااليوةقق ل قاااتشقويالظيمقااويمققحدقفتشقوعصب ببدفقودقفا قاق الق

ااازدقاا لقايوبياضقوشقال ب ب ب ب ب ب ببسقااينق عدمقذعا بيقاال يلشققق بيايبيانق بلقأ ق زد قا

ب ب ب ب ب ب ببي وبيفقوياعبااقاا لق اعلقواقلالادقللبي مق

ااعي د قاادطلن88ققق حدقانأاليقق لثةقوداكلمقعاامقاااقوص ببياحقااا امق ااعي د قاا لقالييا قا تنافقتنقذعاحدقق ل قااعيض ببنقاادطلنق وعدق

اايا ادقأ دقااق صيففقاقيوعيدق ع يدق اليودقاااقألزيمققي د دق اللزيمقااينقايرلل يقااعي د قالعل نققق حدق اي لقاايدتالقاال ليقواقف ق
أ قاللنق عدفقااعي د قالعل نقواكلعد ق الثنقاات ب ب ب ببع نقأ قا

ب ب ب ببي ويفقاا كنققااينق ص ب ب ب ببلقذع دقووضقااعدا ااققااا انقلاهقعي قتنق

االيفمق(1/16وقواقااعي د قااا انقااميأقااللت ب ب ببي لقاويمق1979قااينق ص ب ب ببلقذعاقأ دقزق ق د قاق القلزدقتنقااعي د قالعل نقإ اق
كي قاق عدقاؤفلقإااق ي مقايوياضقوشقاا دقال ي مقاعلظيمقااويمقااللتي لقزق 89ق

املطلب الثالث  .موقف التشريعات الداخلية واالتفاقيات الدولية
قاقأفىقاايقداقاا يكةقتنقااد يكةقاايللدادع مقتنقااصليذمق ا ذالمقاااقاايليفلقتنق ةقااتعشق ااماويلق حدقويقأ يع مقضن امق
االةقااللنلقاالي مقااقنفقاارن اققا ي قااد يكةقاالميعلمقوعداذاقاوي نقواقااعداذاقضن ا مقاايق الق ابقاالي مقااقنفقاارن اق
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ا ي قااللي يلقا عل مقااداتامق ا ي قودقفقا اليل يلقااا ا مق اايلب ببن ويلقواقول جقااعداذاق القاايق القاارب ببن الق90ق اي لقا ق ن ق
ذعاقاحدقا اليل يلق اايلن ويلقااا ا مق ودقفقااعري قولنقواقا

ي ق

تعاقأل لقااليل مقا ويقاويمق1980قولل جقااعداذاق القاايق القااربن الق ااا اقاا لق لزاقا قاؤف دقتنقأذيفمقاايدا قتنقااوعدفق
وصب ببلمقذيوماق ااينقااييجقاااقاالةقآونقواقق ةقااللب ببنلقايلظ ل يق قاقاشب ببينطلقح قا اليل مقتنقويفا يقااتب ببيووم91ققاوزي مقاق الق
ااعداذاق القاايق القاارب ببن الق عدفقصب ببعمق ث عمقاااقااوالقمقواةقاال الق اا عاقاالصب ببااقا

قااعداذاق ااينقاين قاعاانحيقاععيضب ببنقاا لق

ونضقذع دقاال الاق أضبيتلقشبنطقألنق و نقذاقضبن امقأ قالد قح قااعداذاق اع مقاايق الق تعيدقاعي د قف امقصبا احيقأ يق ي قااعي د ق

ااب لق ازدقااوعبا ق قباقأكبالقاالبيل بمقا وبيقذعاق عددقو انذبيمقااعداذباقاآلونمقتنققبي د قاعباقااعبيضب ب ب ب ب ب ببنق و انذبيمقاالمبيطنقااينق لزاقا ق
اص ب ببيللقالي ياقااعي د قاا داعلقاايق القتنقووضقذعدفقا

ب ببي ال قاق أقنلقاوزي مقإذقي قالثنقا قاايق القاععداذاقاآلونمقض ب ببن ا مق

اايق الق ااينق قاليلنقاااققي د قف امقااعيض ببنق قاااقف امقوميص ببمقولعير بباققداذاقا

ببليفقتنق القا اليل مق إ ليقاليلنقاااققي د ق

ف ابمقالنىقوبيفامقحلبياببقاناوطقل عنق ثالقاااققبي د قاابا ابمقااينقاليلنقاا بدقحب قااعبيذبامق االن قااوعبالقاالقن حقألقاداتنقا اا بيطق
اادثالقذلباوبيق زد قواقاالعناقا قااللينضقأ قايدقاايللاب قتنقاعببقاابا ابمقأ قذلباوبيق زد قألباقا طنافقو لبيدقأ قذلبا قون قا بيامقاك سق

تا يق ذامق عدفقاوياضقاااقااعداذاق القاايق القاار ببن القا عل مقوشقاالظيمقااويمقتنقف امقااعيض ببناق ذع دقال غنقذعاقااعيض ببنقا ق
عااقواىقاوياضقح قااعيذامقوشقاالظيمقااويمقتنقف ايداق ا قاذقي قااعيضنق عقمقاعاان مقادقاحل مق

ليقتنقااعري يقااينق زد قواق

االعناقتا يقاق الققداذاقآونمقويوياضبمقاا ايااقوميعلااقولبزةقوي اواقا ق زد قا لي ياقاال ليقضبن ا مقوشقذامقا ليلقصبودبمق اوعااق

اال لمقاالععيمقذعاقذيالقااعر ب ب ب ب ببي قتنقح اقاال يل ق ؤ اقعي لقواقاالعدقأ قااليفمقاات ب ب ب ب ببيوومقواقا اليل مق لزاقا قالد قولثيومق صق
عدحنلقف ليقايوعلقوالي مقاالتبي عب92ق ابقذلاويقايدقاق القح قااليفمقولبزةقااذدق صبدأقااليفمقااميوتبمقتنق ةقونمق قالد قتا يق
حب قاالبيفمققبياعبمقاعيق ال.93قق ا ق قالبيلقحب قا البيل بمقواققداذباقققبي د قاعباقااعبيضب ب ب ب ب ب ببنقااينقاازدقالادقآونقااوالقبمقااوعبا بمقو لبيق بي ق

لقاآلونمق لزاقا قاؤفلقف احبيقتنقاذبيفمقاايدا قاااق
ق
ااعبي د قااداعبلقاايق القذعاقااوعباق حب اق ولنقا قااعداذباق القاايق القاارب ب ب ب ب ب ببن ا

ااوعدفقااينقا نو يقااليويقا ق.ق ح اقحدقودقفقا ا ي قاااااهقاا لقانىقض ب ب ب ببن امقاق القح قااعداذاقتنقاال يلقاايويقالقا افقادتانق

للي مقاتر ببةقاقيكلمقاالت ببي علااق ليقحدقااايلقتنققااعي د قا لعا لققتنقا ظلمق اايوع ليلقااليوععمقويا لدفق انقاالل ببن ذمقتنقذعاق
ا

ببي ال قات ببلم 1994ق

ابقااايلقتنقتن ت ببيقتنققي د قا

ببي ال قاالن ت ببنقاقدق96-95ققااص ببيفاقتنق-1قت ناانق1995ق االيوعلق

والي مقاالت ببي عبقتنقوداع مقاال ببن طقاايوتب ب م94ققواق ةقح قااعدا ااق اقا دقادعاقالن تب بيدقاععداذاق القاايق القاار ببن قالق احلاي يق
تنقللي مقاالت ببي عبق دض ببحقااافمقاالل ببنلقتنقادتانقااالي مقااعي د مقاعلت ببي عبقواقلاللقول جقااعداذاق القاايق القاار ببن القق ي ق

ودقفقااعي د قااا انقااميأقاالاااانقااتب ب ببد تب ب ببنلق1987قواقاان قااعدا ااقااينقصب ب بباالقتنقو يلقللي مقاالتب ب ببي عبقواقلاللقول جق
ااعداذاق القاايق القاار ب ب ببن القويالظنقاااقاا افقااميأقاا لقااععدقح قااعداذاقتعاق افقتنق صقااليفمق18ق 95ااينقعي قتا يق لق
وناذيمقاالص ببدأقاآلونمقتنقااعي د قاات ببد ت ببنلق ااينقالد قويالظنقاااقحات يقااميأقاا لق ض ببولقواقأععد96قاق قاقأتنفققداذاقا ببليفق
ادق غلةقويققاقاؤف دقااعداذاقاآلونمق القاايق القاار ب ببن القتنقااعي د قاات ب ببد ت ب ببنلقواقف اقو دقتنقأذيفمقاايدا قاااقووضقااوالقيلق

ااعي د مقااينقااييجقاااقاالةقآونقواق ق ةقااللب ب ب ببنلقايلظ ل يقاتا علقذعاقااعيضب ب ب ببنقاا لق ونضقذع دقاال القوناذيمقح قاالصب ب ب ببدأق
وصب ببنفقاالظنقذاقااعي د قاالميصاق قاقان قاععيضب ببنقف اداقو ليدقتنقااللب ببفقذاقضب ببن امقاق القح قااعداذاقاآلونمقاالي مقاايرب ببيواق
ا عيليذنق ا قيص ب ببيفلق تيحقاال يلقأويمقاات ب ببعقمقااعر ب ببيك مقتنقالي ياقااعدا ااقاالالكلمقااينقااعلقااوااام97ققلياق ادق ي لقوليل مق

اااققي د قف امقثياثمق بصببنفقاالظنقذاقااعي د قاالميصقولعيربباققداذاقا

ببليفق عليق عالقح قااتببعقمقأ قحليابقوصببياحقولببن ذمق

االا يق تعيدقالل دمقااعي د قااتب ب ببد تب ب ببنلقشب ب ببن قمقأ قاللب ب ببفقظن فقااوالقمقواةقاال القااا يطيق ث عيدقوعي د قااا امقاالصب ب بباامقالثةقح ق
ااعداذاق اا ابهقذاقأحاافقح قااعداذاقاآلونمقا عل بمق ط وبمقالثياقااينق لزاقا قاينالقذعاقاق ع بيققانقاذقبي قااعرب ب ب ب ب ب ببي قلا قواق

ااتب ببعقمقاايعاان مق بقن عمقون مق ح اقويقا ليدقااليفمق(19وقولد98قاق اوةقح اقاالدقفقاايلب ببن ونققاقااي مقعيفمقااصب بدادقا قتتب ببحقاال يلق
اععربي قتنقاا اهققتنقاحل مقااعداذاق القاايق القااربن القق ااا اقاال انقاا لقاؤف دقتنقللي مقااقنفقااربن اق ا قودقفقااعي د ق
ااتد تنلققاقااثنقال جقااليل مقا ويق ليصمقف ليقايوعلقوياعداذاقضن ا مقاايق ال ق
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ق ابق قواقاثياقاالةقااا امقتنقو يلقذعاقااولةق ا يلي ققداذاقااياواليلقا عيلي مقتنقااا لقا عل مقاااققداذاقااعي د قااويقم99قق

اذي ياققداذاقااولةقواققداذاقا واقاااليكنقااينق ق د قوميالي يقا قا اليققذعاقوميالي ي ق

قذالقيلقااولةقاازل يقااعداذاقا ونمق

تاي د قاااقاق الققي د قوزي قاللا قذعاقااولةق ويقاللعدقواق صدأقاونمقواقاااااق يذيلقااولةقق اااااقا عداق اايود ضقذاق
ا صيومقف ق لققي د قح اقاالزي قايوععدقوياعداذاقضن ا مقاايق القااينقا افقاااقللي مقااويوةقااقنفقاارن اقوياوعاققلاهق منجق
ح اقااوعاقواققي د قا اافمق الريذ يقاعي د قوزي قاايللا ق لياقتنقليا قمقاامردلقاعي د قا اافمق الي ياققي د قويقتي قح اقا لي ياق ق
انمقااويوةقواقااعداذاقاااليك مق القاايق القاارن القااينقا افقاااقادتانقوتيدىقواقااالي مقاعويوةاق ح اقا ونقاقنادقااليل مقا ويق

اويم ق 1980قوياعي د قااداعلقااقيق القذعاقا اي اويلقاايويقا مقلاهقعي قتنقااليفمقااتيف مقواقح قا اليل م(قوي قالي ياقا طنافق
اععي د قااداعلقايق القا سقواقشي دقا ق انمقااويوةقواقااالي مقاالعنامق تعيقاعلصدأقا ونمقتنقااعي د قااداعلقاايق الق االاافقتنق
ليامقا لي ياقالي ادقذعاقااليفمقااثياثم قااينقألرولقذعاقااولةقاعي د قااا امقااينقاؤفلقتا يقااويوةقذلعدقوقن عمقووييفمقاللا اقاوعاق
ااولةق ا اقادقاؤفلقااويوةقذلعدقوقن عمقووييفمقتنقااا امق لت يقف مرشقذعاقااولةقاعي د قااا امقااينقادعاقتا يقاالؤ تمقااينقا يماولق
ااويوةققا قا اقاارحقا قذعاقااولةقانا طقاناوقمقاكثنق ثدقيقاا امقالنىقف ق لققي د قح قااا امقو ق ق ق لداليقأ ق نقووضقاايق عيلق
ااعريك مقااينقصاالقواقااعري قومصدأقااعداذاق القاايق القاارن الق ف احيقتنقاعن نقااالي مقااعي د م قلاهق اقاق عيدقاععداذاق
 االن ت م  100Dunkerqueقتنقذعاقا شقو نمقاااقويكشقاع زنق ولينلقتن تنقتعاقا ي لقاالازلمقضن ا مقاايق القتنقلزدقوازلم ق
تنقلزل يقاااقاق القألزيمقااليل مق حيلقاتلم ق 1955قولا قااعي د قااداعلقاايق القذعاقاا ادلقااا ا مق قاقادصعلقاااقاليصيأق

 22قااصيفا قتنق 10قاليان ق1978ق ااميأقواذالمق للي مقاالتي عبقتنقااعي د قاالن تنق قاقاضيتمق ابقاااقلزل يقااعي د ق اقد 87ق
و يلقووضقذلع يلقا كيلي قق ق زد قويارن امق اعلقاايق القوصليدقواقااعدا ااق القاايق القاارن القق ا قللي مقاالتي عبق
ادا قمققدا ااقااا امقااينقادعاقتا يقواةقأقيويدقاالوييفمق ق لزاقاتر يقولدعلققي د قأعل نقذعاقا قةقذلاويق زد ققاقادقلثدقذعاق
اال ان قتنقف ايدقاق ي قضن ا يدقأ ق تيلااقاالتي عبقوياالي مقااداافمقتنقح اقااعي د قويذي ياحيققداذاقضن ا مقاايق ال ق

ابقاااي قلق

تنقلزدقوازلمقاالعضقاا دالا مق حدقلزقدقق(Alnatiقققو101قاال انقااصيفاقتنق-13ق5ق1966-قق قاقصااقتنقفذدىقايوعلقووعاق عةق

وريكشقوا ادنقواقوالي ( ق ANVERSقوق قا ع زيقاااقوالي تن قاا ان ةقادا قمق يقةقحدالالق ي قا اليقق عرنقومردلقااوعاقاععي د قق
اا دالالق صعلقاا ريذمقاااققاالالي قتي امق قاقادصعلقوايكدقااااعمقا ااق ااثي مقتنقحدالااقاااقاق القااعي د قاا ع زنقويان قدق

واقالي ياقا طنافقااعي د قاا دالالقا قا قوالمقاالعضقاا دالا مق عرلقااازدقق اذي نلقا قااعداذاقااداافمقتنقااعي د قاا ع زنق ق

اواقواقااعدا ااق القاايق القاارن القويان دقواقا يقا ي لقاااقاتضقاق القااعي د قاا ع زنقا ققا يقأوزي مقاق القااعدا ااق الق
اايق القاال يشنقا عل م.قق قالي ادقذعاقويقاعامقاي ااقأ قحليابققأا يحيدقالن ن يدق قتع يدق قريك يدقققاقا عداقولزةق اضحقتنقااعي د ق
ااا انقااميأقاالعيا قذ نقادضدحقذاقا عنقول جقعاااقتنقلةقااللي ذيلق القااصلمقااا ا ماق عفقاااقعي لقول جقاايلي لق ا ق ي ق
ق غلنقذلدقتنقاالصةقتنقعل شقااللي ذيلقا قا قف اداقويا ادقتنق عةقااالي مقااميصمق اايالةققاايلن ونقاآلونقااللظدقا وضقاالناك ق

ااعي د مق القااصعمقويالصياحقا قيصيف مق ا عيلي مقاعا امقواقا طياقاااالعنقاااقا طياقااا ان قتا قان قح اقققاالل جقاالي مق

ااقنفقاارن اقتنقااوال قمقااوعا مقأتن قضن امقا لنقح قاالليحجقاا ااامقااتدقااللي ذيلق القااصلمقااا ا مقوليقايليشاقوشقأحاافق
ي يلققح قااا لقتنقاايالةقاايلن ونق تتحقاال يلقأويمقااعري قالصقالن ونقلذليلقااعداذاق القاايق القاالدالق دا د قاكي لق

وليل مقاااقققي د قااعيضنقامقاااقااعي د قاالميصقولعيراققداذاقا

ليفقامقاااقااعي د قف امقثياثمقذلاويقايداتنقشن طققأذليا ي قوااهق

لزاقااعالقا حاافقااينقاتواقااا لقاااقاا ع يق ادقولتيد يلقوميعلم ق للي مققااوعدفق القااصلمقااا ا مقادصلدق لثةقون ق

لقدامق تيالقااالي مقليصمق ا قااعداذاقاالدضد مقذلاويق صااحيقولنلقف امقويقاالي مقاشميأقا قالثةق دىقااااقا ف اقواق
ااالي مق واقثدقأشي ان قاا افقاااقااعداذاقاآلونمقااينقاناحيقضن ا مقتنقاايق القا اقويق عاقتنقاق ع يقللي مقأترةقاوغضقاالظنقذاق
وصااحي قا ابق اذدقااللنلقااوناقنقاااقأانافق صققي د نقاؤ اقق دادقا قاق االل جقولزةقصن حقادصلدقأ عدبيقااةقاايلي لقاااقعي لق
ول جققداذاقاايلي لق عينحقذع دقا ل قوليق افقتنقااليل مقا ويقواق صدأقاللةقح اقا ا ي ق
ق
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لكل عمل البد من نهاية يســــتعره فيها اهم النتالم المتحصــــلة من ثمرو البحث و خلتــــة من التوتــــيات و ما هو مبين في

بالتالي-:

اوالً :النتالــــــم-:
 -1اصب القول

مقا قتلنمقااعداذاق القاايق القااربن القواقا تلياقااناكامق اال لمقااينقأليعلقوزي يدقويلا اقتنقااعي د قااا انقااميأق

وتاامقالي لقااعدا اا،ق ي مق ي يجقااا لققال اأقاايالةقتنقاال ي لقا قيصيف مق ا عيلي مق ابقاا عيدقاعلصعامقااويوم.

 -2البيفقالد قاايون لبيلقااينقلبي ابلقاون اقااعداذباق القاايق القاارب ب ب ب ب ب ببن القويلعبمقذعاققا قحلبياببققداذباققبي د بمقاا او بمقايللقوشقو بمق
-3

ااعداذاق ااعي د مقاآلونمقواقلاهقط وي يقا قأ يقاميعفقواقلاهقفاعمقا حل مقااينق للا يقااللنلقا ي.

لقذعاقااعيضببنقاا اهقاعيدصببةقاععيذامقااعي د مق حةق لزاقأذي نحيقواقااعداذاق القاايق القاارببن القاال يشببنقأمق قق ياعلق ابق

واقلاللقااعاةقااعداذاقاالدضد مقاادطل مقذلاقاالظنقتنقاال القاالون ضقذع د

 -4واقااصب ب ببودبمقا ذيليفقذعاقون ياق الاقواقاالوياانقاااينقادقطنل يقايااااقااعداذاق القاايق القاارب ب ببن القاق انقأ دقوشق ابق لزاق
االظنقاااق ي مق أحاافقح قااعدا ااقق ط وي ياقاوزي مقاايونفقذعاقح قااعداذاق ا حاافقااينقواقأعع يق ضب ب ببولقاالي مقتئمقووالمق
وناك ققي د مقووالمق ااعالقاالصياحقا قيصيف مق ا عيلي مقاألتنافق للياي ي.

 -5ااعدا ااقااينق ر ببو يقاالل ببنلق ق ص ببد يقتنق ص ببدأق قداذاققي د مقواقأعةقااعالقاايدا قاااقالطنافقتنقااوالقيلقااعي د مق ااينق
بفقااقنفقااعدلققلاهقأ قحافقااللب ب ب ببنلقواقح قااعدا ااقأذيف قاايدا قتنققااوالقمق
ق
حات يقللي مقااقنفقاارب ب ب ببن اقتنقوداع مقاوتب ب ب ب

ااوعا مقاقف لزاقاذي ياحيقواقااعدا ااق القاايق القاار ببن القل قاا افق ااغي مقحدقااعالقوص ببعامقا تنافق ااينقات ببواقاااقادتانقلاق
أف ئقاعالي م.

 -6قا قللي مقااليويقاقاارب ب ببن اقتنقأطياقااوالقيلقاادطل مقواقلاللقااعداذاقاآلونمقااينقاتب ب ببي واقألقاوزي مقاعليويقاااقواقا اليققذعاق
ويق ميال ي قق اوزي مقق عةقح قااالي مقاااقو يلقااعي د قااا انقااميأقذاقطن لقول

مقااعداذاق القاايق القاارب ب ببن القاال يشب ب ببناق

تعدقا عاقول جقااعداذاق القاايق القاار ب ب ببن القو نفقتلنقا قتعت ب ب ببلمققي د مقتع مقأ ق عاقح اقاالل جقطن عدقاعيق الاق ةقح اقواقأثياق
ااعداذاق القاايق القاارن القذعاقللي مقااقنفقاارن ا

 -7أوزي مقاق القااعي د قالعل نقا اق ي قادتنقأكثنقللي مقاعقنفقاارب ب ب ببن ااق ح اق ق ميعفقوشقاا افقاا لقان ا قااللب ب ب ببنلق حدقادتانق
وت ببيدىقذيفلقواقااالي مق ذامقاال لقذاقح اقاالت ببيدىاق قالعصقواقاعبقااالي مقأ اقط لققي د قاعل نقادتنقللي مقاتر ببةقاعقنفق
اارن ا
 -8لن مقا تنافقتنقااعداذاقض ببن ا مقاايق القوعاامق قودع مقووامقوميالمقاالظيمقااويمق ااعداذاقا ونمقتنقف امقااعيض ببنقق ابقوت ب لقااقيوشق
اايدعا نق ااالبيكنقاععداذباقاارب ب ب ب ب ب ببن ابمقاايق الق وابي ابمقاابا ابمققاالبي بمقاال يلشقايدقذاقطن لقابالبةقاابا ابمقتنقاايدعبدقا قيصب ب ب ب ب ب ببيفلق
ا عيليذنق ليصمقتنقااوعدفقااي يامقااا ا م
 -9حليابققأا يحيدقال ببن ن يدق قتع يدق قر ببيك يدقققاقا عداقول ببزةق اض ببحقتنقااعي د قااا انقااميأقاالعيا قادض ببدحقذاقا عنقول جقعاااقتنق
لةقااللي ذيلق القااصلمقااا ا ماقا ق حدقااعداذاق القاايق القاارن ال
ثانياً :التوتيات-:
 -1اذدقااللبنلقااوناقنقاااقأانافق صققي د نقاؤ اقق دادقالل جقااعداذاق القاايق القااربن الققولبزةقصبن حقادصبلدقأ بعدبيقااةقاايلي لق
اااقعي لقول جققداذاقاايلي ل.

 -2عينحقذعاقاالل ب ب ببنلقااوناقنقا ل قوليق افقتنقااليل مقا ويقواق ص ب ب ببدأقاللةقح اقااعالقاايدا قتنقااوعدفق اايص ب ب بنتيلقااعي د مقااينق
زد قتا يقالاقا طنافقضن اق ي مقاععمقوونتيدق قل نادقتنقااعداذاق ااثعيتمقااعي د م.

 -3اذدقااعرببي قاااقا ذيليفقذعاقااعداذاق القاايق القاارببن القوياقويق ي قحليابقوتببيسقولتببيدىقااالي مقاعليويقاقاارببن اق
ذاقااااقا ف اقالتيدىقااالي م ق قاصاااقالزيمققريك مقوويلامقذعاقح قاالل



م قووااادقذاققداذاقا
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دور القواعد ذات التطبيق الضروري يف محاية املتعاقد الضعيف

قائمـــــة املصــــادر.

•



اوالً -:الكتـــــب
قف قاللاقذ ااالن دق الوم ققااعداذاق القاايق القاارن الق قداذاقاالظيمقااويمقتنقااعي د قااا انقااميأ قف اا مقااعاع مقاق

م قفا قاق

اال رمقااونب ماقوصناقااعيحنمق.1985
•

ف قاشنفقذ اقااوع دقاانتيذناقااعي د قااداعلقاايق القذعاقودضدلقااياز دق االظيمقااويمقتنقااوالقيل قااميصمقااا ا ماقف اا مقتع مق

•

ف قاا اا قشزالقذ اقاانللاق وعددقاانتيذنق قالي لقااعدا ااقتنقا ودالقاالولد ماقف اا مقوعيا ماق ع مقااعي د قاقعيوومقاالدصةقاقاتل قمق

قريك مقوعيا ماقفااقااللنقاا يووناقوصنقا2003ق

2000ق
•

ف قعيانق يادقذ اقااغلياققالي لقااعدا ااققتنقو يلقلدافثقااولةققفااقاا يوومقاا ااامقق2010ق

•

ف قليااقذ اقاالييحقوالاقلعاة قللي مقاالتي عبقتنقااعي د قااا انقاامياصاقفااقاال رمقااونب مقاقاااعيحنمقا2002ق

•

ف ق يسقااو دفلققالي لقااعدا ااق ا ليصيأقااعريكنقااا انق اللا قا لزيمقا عل مققوزي مقااتل دالققوغاافقق2015ق ق

•

ف قذد نقوالاقاالمنلاقااافمقا لي ياقتنقااوعدفقااا ا مقااي يا مق االيا م(ف اا مقوعيا مواوللداالق اقاااعدل ماقا لي قااان لاقااق ومق
ا ااا2012ق

•

ف قوالدفقوالدفق يقدلاقلن مقااليويقاااقتنقالي ياققي د قااوعاقااا انقاااقاالظن مق اايق القاف اا مقااعاع مق وعيا مقتنقضد قا ا يحيلق

•

ف قحليمقذعنقصيفقققااعي د قااداعلقاايق القذعاقذعدفقااي يامقااا ا مقققف اا مقااعاع مقوعيا مق ا يحيلقاااااثمقتنقاايلن ويلقاااالع مق

اااااثمقاوللامقاالويافقاا

زلاا مقاقوصنا2000ق

ا اليل يلقااا ا مقق ألزيمقااعري قق االازلااق ادص يلقو لشقاقاعي د قااا انققولليمقاالويافققا
•

زلاا مقق1995ق

ف قحليمقذعنقصيفقاقالي لقااعدا اااقف اا مقوعيا مقتنقاال يفئقااويومقايلي لقااعدا ااق اااعدلقاادضن مقاالعنامقتنقاايلن شقاالصنلاق
ااق ومقااثي ماقوللامقاالويافاقا

زلاا ماقوصنا1971ق

ثانياً-:قالرسالل الجامعية
•

الوم قتياسقذندا قاق يكةقوويا مقالياللقاايدا قتنقااوعدفقااا ا مقتنققي د قااي يامقااا ا ماقا يامقف يد اا اق ع مقاااعدققاعيوومق

ااعيحنماق1999ق
•
•

ع لي قا ان قفا حقاا لاعن قاالن طقاايوت مقتنقااوعااقف اا مققي د مقوعيا ماقاطن لمقف يد اا اق ع مقاااعدقاقعيوومقاال ن ااوغاافا.2002
صيفقق انقوا تااقااعداذاق القاايق القاال يشنقتنقااعي د قااا انقااميأاقا يامقويعتيانقاكع مقااعي د اقعيوومقوغاافا1996ق
ثالثاً -البحوث القانونية:

•

فالقلليفقذ اق االتؤ ا قم قاالا مقذاقوميطنقاايقداقاايعلناقواهقوللداقتنقو عمق ع مقاااعدقاقعيوومقاال ن ااقوغاافاقاال عا(9وق
ااواف(16وق.2006

•

ابيلنقأللاا قأثنقاايلدققا قيصيفلقاعلاينفقتنقتنضقاالن طقاايوت مقتنقااعي د قاا اكنلق ااعي د قاالعيا اقواهقوللدااقو عمق
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