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 إيقاف تنفيذ العقود الدولية 

بحث تقدم به  لمححهيحو ب ها يهيحو ححايهب لم باهدن لمه  لقيبهي لمححهيحاب لم ه ل ااب 

حهب م بحيز عله  لمح تبهي للبمه  8112ملحشي كي فو حييبقي لمبحبث لمقيلبلاي م يم 

 باب لمبحبث كيفي.

 المقذمت 

ذسا م  ياا الجذاؾل  ماس الخام  يعةبر العقد مؽ أهؼ مذادر االلةزاماا    ذذلاػ لنؾ اي   ار 

ذالحااادما  الزحةمعااا   ماااس الذاااع دلؽ الااادذلا ذالااادا ما   يرااا ب  اااؽ  ؾ اااي ا دا  الةاااا  ؾاساااظة ا 

تخااةظ   الاادذل العق اار  أا تخاااد العثااؾا  الةااا   س اااا ذماا ؽ الاادذل الزةقدماا    ذماااؽ  ااؼ تجقاا  أ ماااس 

 معدال  الةسز   ذاالزدهار.

تةخاؼ سخا ؾل  ا رام اا ذتسع ا,ها   يااا الةظاؾر ال ا ا   ذاذا  ا ت العقؾد ياا العذاؾر الزاةا  

الاا,ط طااارأ  ماااس الزثةزااا  أذتاااد  قااؾداب تةزةااا  سقااادر  ب ااار ماااؽ ا هز اا    ذذلاااػ اماااا سخاااب    زة اااا 

النب ر    أذ غمب  الثؾا ا  العس ا   م  اا   ذها,ع العقاؾد تخابق ا معاذةاا   ا ؽ طري  اا واد تظاؾل أذ 

ذض   ذذلاػ ماؽ أتا  تجدلاد مرازؾا العقاد ذماا لةرتا  تقذر سجخ  طب عا  العقاد ذعارذل الةعاا

  م ي مؽ ا ار   يأصبح الةعاذض أمراب مألؾياب يا ه,ع العقؾد. 

  د أّا تسع , تمػ العقؾد يزةاد لعةار ط طؾةما ط  خاب اب   ذذلاػ أماا  ة ثا  لرابا  أطراي اا ياا تجق ا  
د الةؾرةااد   أذ  ة ثاا  لظب عاا  واادرط مااؽ االسااةقرار يااا   وااات ؼ الةعاودياا     زااا هااؾ الجااال يااا  قااؾ 

العقاااد ذةاااحام  ا  زاااال الزظماااؾ  ب ثازهاااا ماااؽ وبااا  طر  اااي    زاااا هاااؾ الجاااال ياااا  قاااؾد الظاوااا  
  ذاذا امةااد  يةاار  تسع اا, تمااػ العقااؾد   ياااّا اهةزال اا  تعرةاا ا  ذالةذااس   ذا دااام الزتسخااا  النباار  

زعاذةاا   ااتز   اؽ معالثا  الس الزداك  الساتز   ؽ تغ ر الغارذل ساةزداد   ذماؽ  اؼ تناؾا ال
 .تغ را  الغرذل   ذذلػ  مس الرغؼ مؽ أّ  ا ود هدد  ا ار العقد سذؾر ط د  ق 

ذوااد أصاابح مااؽ غ اار الزساساا  ا  ااام العقاااد الاادذلا  ة ثاا  لمغاارذل الزةغ اار    اذ أّ ااي  مااا  
الظااري ؽ النت اار مااؽ الؾواات ذالزااال يااا سااب   ا رامااي   ذ سااد تظب اا  القؾا ااد العاماا  لمعخاا    ي  ااد 
  سد اا,ط أا لرتاا  الظرياااا الااس الجااال الةااا  ا ااا  م  ااا وباا  ا ااراع العقااد   مزااا يعسااا ب اااد  البرااا  

الس البا   سعد أا أرسامت الاس الزداةرط   ذماا يذااه  ذلاػ ماؽ  عقاا  السقا  ذالةاأم ؽ ذالةحازةؽ   
ير ب  ؽ تعرةا ا الاس محااطر الةما  ذال ا م   أماا سالسخاب  لمزداةرط   ياّ اي س خاةرد الاتزؽ سعاد 
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لظاري ؽ أا ديعي لمبا     ذ م ي ياّا الجكؼ سعخ  العقد مؽ شأ ي أا لتدط الاس االةارار سزذامج  ا
  ه ا  أّا البااا   سا عا ا مااؽ تغ اار ا ساعار    اا  أّا معا اتااي تناؾا  مااس أشاادها ياا هالاا  هاا م 
أذ تماا  البرااا     يااا هاا ؽ ساا عا ا الزدااةرط مااؽ الةعساات يااا اسااةرداد الااتزؽ مااؽ البااا     مزااا 

الااس لااتدط الااس بصاااس   داااطي االوةذااادط سالداام   م اااب أذ تز  اااب   ذمااؽ الززكااؽ أّا لااتدط العخاا  
اةاظرا  ا هااؾال االوةذااادي  لمةاااتر   اذ لات ر ساامباب  مااس تز اا    واتاي العقدياا    سااؾام أكا اات 
مةذااااام  سالذاااااعق  الةاااااا شاااااا  ا العخااااا  أع غ رهاااااا ماااااؽ الذاااااعقا    ذماااااؽ  اااااؼ تغ ااااار سمخااااام   ماااااؽ 
االةاااظراسا  االوةذاااادي  لاشاااحار الااا,لؽ ارتبظاااؾا مااا  الةااااتر الااا,ط يخااا   قااادع   ذذلاااػ سجكاااؼ 

 .سط أذةا  ؼ االوةذادي تداسػ ذترا

مؾةا  اهةزااع  ب ار  ماس الذاع دلؽ الادذلا ذالااؾطسا   مؾةاؾ  بيقاال تسع ا, العقاد  ااا  لقاد

  ذالااا,ط ذةاااعةي غريااا  لمقاااؾ  القااااهر  يعماااس الذاااع د الااادذلا   ه ااا  أكاااد  م اااي الدااار  السزاااؾذتا 

زةعمقاا  سااالعقؾد (    زااا أكااد   م ااي مبااادو لؾ  اادرذا ال3002الةثااار  الدذل اا  يااا سااارةس يااا  اااع  

(   أما  مس الذع د الدا ما   يقد  ذات  م اي سعاض واؾا  ؽ الادذل 3002الةثارة  الدذل   لعاع  

الحااااار  ةعاااادل  وااااا ؾا  3002( لخااااس  020الزرسااااؾع الزااااروؼ  الزةقدماااا     زااااا هااااؾ الجااااال يااااا 

عاادل   يا ااي الز 0590( لخااس  00  أمااا سالسخااب  لمقااا ؾا الزااد ا العراوااا روااؼ   االلةزامااا  العر خااا

 . غؼ تغ ر الغرذل الجاص  سعد ا راع العقد دذا أا لسص صراه   مس بيقال تسع ,ع

ذمساااام  ماااس ماااا تقااادع   ساااؾل  عةزاااد ياااا دراساااةسا هيقاااال تسع ااا, العقاااد  ماااس ماااس   الةجم ااا  

 -البج   زا يأتا : ظ  ةنؾا لذاالسةسةاج   ذذلػ 

 الزقدم  

 الزبج  ا ذل : ماه   بيقال تسع , العقد.

 الزبج  التا ا : هاال  بيقال تسع , العقد.

 الحاتز .
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 المبحث األول 

 ماهيت ايقاف تنفيذ العقد

سغ اا  اههاطاا  سعناار  ايقااال تسع اا, العقااد   يذ سااا سسقخااؼ هاا,ا الزبجاا  الااس مظمباا ؽ : لةجااد  

الزظم  ا ذل هؾل الزع ؾع القا ؾ ا هيقال تسع , العقد   أماا الزظما  التاا ا   ياّ اي لةجاد  هاؾل 

 مؾو  القؾا د الزسغز  لعقؾد الةثار  الدذل   ذالقؾا  ؽ الدا م   مسي.   

  
  المطلة األول

 مفهىم ايقاف تنفيذ العقد

لاااؼ تةجاااد  مزااا  العقاااي هاااؾل ذةااا  تعرةاااتط تاااام ط ماااا  ط هيقاااال تسع ااا, العقاااد   ذذلاااػ  ة ثااا  

ياا تعرةعاي الاس أّ اي : ٌيخا   متوات  ( 0 ,ه  تا ا   ماؽ العقايال ة ي ؼ يا تن  عي ذتجدلد  ظاوي   ي

ل هقاا   مااس يةاار  الةؾواا    يعارض أ سااام ذتااؾد  قاادط مخااةزر دذا أا يذاا بي يااا ا ااارع الخاااسق  أذ ا

 مزا لتدط الس مجؾ تز ا ذ  ا ا آل ارع   ذمؽ  ؼ يثرط تسع ,ع سذؾر ط تز   ٌ.
  ذذلاػ  ّا يخا  العقاد يعساا  اؾد  الزةعاوادلؽ الاس (3 ذلؼ يخمؼ ه,ا الةعرةات ماؽ سا اع السقاد

لاااس العخااا  الجالااا  الةاااا  ا اااا  م  اااا وبااا  ا راماااي   ذاّا تبساااا هااا,ا الةعرةااات ماااؽ شاااأ ي أا يرااا ت ا

مع ؾماااب تدلااداب   ذمااؽ  ااؼ ياّ ااي ساا تدط الااس تدااؾةيط لزعالزااي    زااا أّا مااؽ الحظااأ القااؾل سااأّا ايقااال 

تسع اا, العقااد لااتدط الااس تسع اا,ع تز  اااب   ذذلااػ  ّ ااي لااتدط الااس تعظ اا  تز اا  أذ سعااض مااا لسدااأ  سااي 

 مؽ االلةزاما  لزد ط مؽ الزمؽ. 

يااا تعرةعااي الااس أّ ااي تااأ  ر  يااا ( 2 ا اار مااؽ العقااي ذ ة ثاا ب لةمااػ اال ةقااادا    يقااد ذهاا  تا اا   

تسع اا, العقااد  ة ثاا  هاادذ  وااؾ  واااهر  متوةاا    ذذلااػ سغ اا  الجعاااة  مااس الراسظاا  العقدياا   اا ل يةاار  

اال قظا    ذمؽ  اؼ اساةاسال تسع ا, العقاد  ساد زذال القاؾ  القااهر    غ ار أ ساا ال  ز ا  صاؾ  ا  ا, 
عقاد واصاراب  ماس هالا  القاؾ  القااهر  الزتوةا    ,ا الةعرةت   ذذلاػ لنؾ اي تعا   ظااق ايقاال تسع ا, ال

 دذا أا ل, ر هال  الغرذل الظار  . 

                                                             

(1) Jean lebret , suspension et resolution des contrats , Revue critique de 
législation et de jurisprudence ,  1924 , p581. 

بهدبب , د ليي حقي لي , حكتبهي صهبي, , باهدلد , لم ه ل   –لمقبة لمقي  ة بأث  ي فو عقبد لمتجي ة لمدبماي صفيء تقو لم اييبن ,  (8)

 .841صيلي طبع , 

 .441, ص , حطب ي حص  , بدبب يلي طبع 1ط, لمقبة لمحلزحي مل قد ,  حياب عيح  (3)
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ذمسامب  مس ما تقدع   لسبغا  م سا أا  عرل ايقال تسع , العقد  مس أّ اي تعظ ا   متوات لثز ا  

أذ سعض االلةزاما  الساشا   ؽ  قادط ماا  ة ثا  تغ ار الغارذل سذاؾر ط تؾهرةا  سعاد ا راماي   ذذلاػ 

  اع الزةعاودلؽ سذ اد  الةعااذض   اي   ذماؽ  اؼ الةؾصا  الاس اتعااقط يجادد مذا رع   ذذلاػ مؽ أت  

 ّا ه,ا الةعرةت لؾس  مؽ  ظاق ايقال تسع , العقد   سج   يدز  هالةا الغارذل الظار ا  ذالقاؾ  

 ماس  القاهر  الزتوة    اذ ال رة  يا أّا تسع , العقد س كؾا أمراب  خ راب  ساد هادذ   اا  ط ماا لات ر
واادر  الزاادلؽ يااا ذلاااػ   ذاذا تااؼ ارغامااي  مااس الةسع ااا, مااؽ وباا  الاادا ؽ   يااااّا ذلااػ س دااك  ا ااا الب 

ذاةجاب سزبدأ هخؽ الس     ذال,ط  دذرع يقرا سالةعاذا   ؽ طريا العقد يا ساب   تجق ا  الغارض 

 مسي. 

قاد يؾرةااب   أط أا ذةةز ز بيقال تسع , العقد سأا أ رع يحةم  تبعااب لظب عا  العقاد   يااا  ااا الع

الاازمؽ ال يدااك   سذااراب تؾهرةاااب   ااي    عقااد الب اا  أذ الزقاذلاا    ياااا بيقااال تسع اا,ع  ة ثاا  هاادذ  

 اا   ماا ال لات ر  ماس مقادار الةزاماا  طر  اي   ذمااؽ  اؼ لسبغاا  ماس الزادلؽ تسع ا,ع  زاا  ااا  سااد 

بيقاااال تسع ااا,ع لاااتدط الاااس  زذال هااا,ا العاااا     أماااا اذا  ااااا العقاااد مخاااةزراب    عقاااد االيثاااار   يااااا

ا قااااار مدتااااي ساهةاااااي  الااااس ا قااااار مقاااادار الةزامااااا  طر  ااااي   ياااااا طالاااات مااااد  االيقااااال هةااااس 
اا أراد  -اسااةغروت الزااد  سكامم ااا   ياااّا ذلااػ لااتدط الااس ا ة ا ااي   ذمااؽ  ااؼ لةعاا ؽ  مااس الظااري ؽ 

سااسؾا    ذهااال الغاازذ  أا لبرمااا  قااداب تدلااداب   ذ م ااي ياااا  ا اات مااد   قااد االيثااار تخاا  -الةسع اا, 

دذا اال ةعاااا  سالزاااأتؾر لزاااد   ااا   ساااسؾا    يااا  يزكاااؽ لمزخاااةأتر أا يعةبااار العقاااد مزةاااداب لزاااد ط 

تخاذة ا هةس يخةؾيا مسعع  تخ  سسؾا   امم    ذاّ زاا لسبغاا  م اي االتعااق ما  الزاتتر  ماس ذلاػ 

 .   (0  سد ا ة ام مد  العقد ا صم  

عقااد ما  ماا يعارل  اا ٌتثز ااد العقادٌ  ذالا,ط يظما   ماس العةاار  ذةداةبي مذاظمح ايقاال تسع ا, ال

الزمس   الةا تزسج ا سعض القؾا  ؽ لمزةعاود   ذذلاػ سغ ا  السغار   زاا اذا  ااا العقاد يثما  لاي  ععااب 

  يااذا ذتااد ساأّا العقااد ال ي  زاي سااأط شاك ط  اااا   ياااّا ماؽ هقااي أا يعادل  سااي رغاؼ ا رامااي سذااؾر ط 
 coolingلؾتاي ا ظااراب  ا,لػ الاس الزةعاواد اال ار  ا ل يةار  الةثز اد ٌ صاج ج    ذذلاػ  ماس أا

                                                             

 .  24م , ص1556يلاحيب ح  س , لظ اي لم قد , دل  لملش  ملجيح يت لمحص اي , لمقي  ة , حص  ,  (1)
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off period يعااا القااا ؾا اه نم اازط   يزكااؽ لمزخااةأتر أا يعاادل  ااؽ العقااد مااؽ  اا ل تؾت ااي   ٌ

 .(0 ا ظارط الس الزتتر أذ مؽ لسؾ   سي   ل  زخ  أياعط مؽ تأرة  تخمزي  خح  مؽ العقد

ي  اا ؽ هاا,لؽ الزذااظمج ؽ تنزااؽ يااا أّا  اا ب مس زااا يجااد اا سعااد ذةباادذ لسااا سااأّا  قااا  الةداااس

ا راع العقد   ذةتدياا الس ا ةعام الزختذل    ؽ الزدلؽ  سد  دع تسع ا,ع اللةزاماتاي  ا ل ماد  ايقاال 

 -تسع , العقد أذ تثز دع   يا ه ؽ تنزؽ أذتي اال ة ل   س زا يا السؾاها االت   :
لةجادد ا سااس القاا ؾ ا لةثز اد  -ي :القانىن أوالً , من حيث األساس

العقااد ساتعااااقط ماااؽ وبااا  الظاااري ؽ   أذ سزقةراااس  ااصط واااا ؾ ا   ياااا هااا ؽ لةجااادد ا سااااس القاااا ؾ ا 

 هيقال تسع ,ع ساتعاق الظري ؽ   أذ سزقةرس مبدأ هخؽ الس  .

لاتدط تثز اد العقاد الاس ب ظاام الزخاة مػ ذوةااب  -ثانيًا , من حيث األثز :

ار  مااس العقااد أذ ريرااي   أمااا سالسخااب  هيقااال تسع اا,ع   ياّ ااي وااد لااتدط الااس تعظ اا  مساسااباب ل سااةزر 

 العقد  رمةي   أذ ود لتدط الس تعظ   سعض االلةزاما  الساشا   سي.

ل ادل تثز اد العقاد الاس هزايا  الرةاا  ا ؽ  -ثالثًا , من حيث الغايت :

 ٌ   أط تماػ الةاا تقاؾع  ماس الراغط  ماس الزةعاودلؽ   اذ أّا هسام  قؾداب تعرل  ا ٌالعقاؾد الزسزل ا
اراد  الزةعاواد يااا ساب   هزمااي  ماس وبااؾل  ساؾد العقااد   ذلا,لػ ياااّا تثز اد العقااد يخازح لمزةعاوااد أا 

لاسقض العقاد هةاس لاؾ  ا ات الخامع  واد ساامزت ال اي    زاا أّ اي يخاةظ   ذلاػ دذا هاتا ط الاس ا بااا  

  أما سالسخب  هيقال تسع ا, العقاد   يااّا الزةعاواد لمثاأ ال اي  ساد هادذ   اا  ط ماا   (3 مبررا ط مع س 

 سؾام أكاا ذلػ العا   عرياب طار اب أع وؾ  واهر  متوة    ذذلػ سغ   الجعاة  مس العقد مؽ العخ . 

 

 

 

 
 

                                                             

. 175, ص م8118د ليهي حقي لهي , حكتبهي لميهل ب ن , باهدلد , لم ه ل  ,  –د ع ححيد عبد , لمباع لالاجهي ن أيتيذلي لمدكتب   (1)

 .1574( حب  يلبب لئتحيب لمحيت لك لإللكلازن ميلي 65ب 62بالظ  : لمحيدتيب )

  .176ييبق , صلمحصد  لمد ع ححيد عبد ,    (8)
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 المطلة الثاني

مىقف قىاعد التجارة الدوليت والقىانين الداخليت 

 العقدمن ايقاف تنفيذ 
أ اا,  القؾا ااد الزسغزاا  لعقااؾد الةثااار  الدذل اا  سعناار  ايقااال تسع اا, العقااد   ه اا   ذاات الزاااد  

(  ماس أّا العاا   الزتوات لاتدط الاس 0590( ماؽ اتعا  ا  ي ساا لمب ا  الادذلا لمبراا   لعااع  95/2 

  متوةا    ذذلاػ ا عام الزدلؽ ماؽ تسع ا, الةزاماتاي   ساؾام أكااا ذلاػ العاا   عريااب طار ااب أع واؾ  وااهر 
 يا هدذد مد  ذتؾد ذلػ العا  .

( يذّ  ااا م ااز  3002أمااا سالسخااب  لزبااادو لؾ  اادرذا الزةعمقاا  سااالعقؾد الةثارةاا  الدذل اا  لخااس   

( مس اا  ماس اّ  ااا ال 2 -3 -2 ا ؽ الغارذل الظار ا  ذالقاؾ  القااهر  الزتوةا    ه ا  يخار  الزااد   

تسع اا, الةزاماتاي يااا هالاا  ذواؾ  أهاادا ط مااؽ شااأ  ا أا تث از  ط مااؽ طريااا العقاد الاادذلا أا يعظاا  

تثعا  الةزاماتااي مرهقا  اال اذا تااؼ االتعااق  مااس ذلاػ صااراه    أماا يااا هالا  القااؾ  القااهر  الزتوةاا    

( مااؽ تمااػ الزبااادو وااد أتاااز  لمزاادلؽ بيقااال تسع اا, العقااد يااا هاادذد مااد ط 9 – 0 – 9ياااّا الزاااد   

عرواا  تزتاا  ا ة اكاااب لزباادأ هخااؽ الس اا    ه اا  أّا الزاادلؽ ساا زسس معقؾلاا    ذال شااػ يااا أّا هاا,ع الة

 .  (0 سأةرارط  ب ر ط يا هال   دع بيقايي لةسع , الةزاماتي  سد هدذ  الغرل الظارو 
  ثااب مظاسقااب لزاا هاؾ  م اي ياا  ت سعاض القاؾا  ؽاتبعاذ مس صع د القاؾا  ؽ الؾطس ا    يقاد 

( 0059أتاااز  الزاااد   ه اا  (   3002مبااادو لؾ  اادرذا الزةعمقاا  سااالعقؾد الةثارةاا  الدذل اا  لخااس   
لمزادلؽ الاا,ط  الحاار  ةعادل  واا ؾا االلةزاماا  العر خاا 3002( لخاس  020الزرساؾع الزاروؼ  ماؽ 

خاةزر ياا ي   ذذلاػ  ماس أاالعقاد تأ ر سالغرل الظارو أا يظم  مؽ دا ساي ب ااد  الةعااذض سداأا 
لعةاار ط  مااس ا عاام الزادلؽ مااؽ الةزاماتاي  ذاتاي( مااؽ الزرساؾع 0309الزااد    ياا هاا ؽ  ذاتتسع ا,ع   

 .مؽ الزمؽ  سد هدذ  وؾ  واهر  متوة 
ذواد ذهبات سعاض الةدارةعا  الزد  ا  الاس ا ناار ينار  ايقاال تسع ا, العقاد   ذذلاػ ماؽ  ا ل 

( مااؽ وااا ؾا 392/3سذاات الزاااد   ثز  اا   مااس القااؾ  القاااهر  الزتوةاا    يتظب اا  أ اار القااؾ  القاااهر  ال
ي : ٌاذا  ا اااات  مااااس أّ ااااالزعاااادل  0599( لخااااس  9االتجااااادط روااااؼ   الزعااااام   الزد  اااا  االماااااراتا

االسااةجال  تز  اا  ا قرااس مااا يقا اا  الثاازم الزخااةج     ذةسظباا   عااس هاا,ا الجكااؼ  مااس االسااةجال  
                                                             

د ليي حقي لي ,  ييمي دكتب له حقدحي لم  جيح ي لبو بكه  بلقياهد تلحيهيب / -حدبد لالخذ بفك ة إعيدة لمتفيبض لو عبدلملطاف ,  (1)
 .178, ص  م8116-8115لمحقب  بلم لبم لميايياي , لمجزلئ  , كلاي 
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  ذال رةااا  ياااا أّا ذلااػ أمااار  غ ااار مخاامؼ  ساااي  ماااس االطااا ق   اذ أّا  الؾوة اا  ياااا العقاااؾد الزخااةزر ٌ

االسةجال  الزتوة  تتدط الس ا عام الزدلؽ ماؽ الةزاماتاي سذاؾر ط متوةا    ياا ها ؽ تاتدط االساةجال  

الثز  اااا  الااااس يخاااا  تاااازمط مااااؽ العقااااد   اال ذهااااؾ ذلااااػ الثاااازم الاااا,ط اسااااةجال تسع اااا,ع مااااؽ وباااا  أهااااد 

 .(0 الزةعاودلؽ

الاس القاؾل سأّ  زاا واد ( 3   لمةدرة  الزد ا العراوا ذالزذرط   يقد ذه  اتثاع  يق ااأما سالسخب
أذردا تظب قاا ط هيقااال تسع اا, العقاد رغااؼ  اادع الااسص  م اي صااراه ب   ذمااؽ  ا ؽ تمااػ الةظب قااا  هااا 

 0590( لخااس  00( مااؽ القااا ؾا الزااد ا العراوااا روااؼ  250أتاااز  الزاااد    غاار  الز خاار    ه اا  

لمزجكزااا  أا تعظاااا الزااادلؽ أتااا ب مساساااباب ل ااةزكؽ ماااؽ تسع ااا, الةزاماتاااي   ذذلاااػ  ماااس أا ال الزعاادل 

لؾتاااد  اااص  واااا ؾ ا يزسع اااا ماااؽ ذلاااػ   ذأا ال لاااتدط هكز اااا سذم اااال الزااادلؽ الاااس الجااااق الرااارر 

 .(2 الثخ ؼ  دا سي

ا الاس ينار  لر  سأّا القا ؾا الزد ا العراواا ذالزذارط لاؼ يدا ر  (0   د أّا هسام اتثاهاب ا ر   

ايقال تسع , العقد ال مؽ ورةا  ذال ماؽ سع اد   ذذلاػ سجثا  أّا االساةجال  الةاا  ذات  م  اا الزااد  

( ماؽ القاا ؾا 292الزعادل   ذالزااد    0590( لخاس  00( مؽ القا ؾا الزد ا العراوا رواؼ  039 
تدط الااااس هاااا االسااااةجال  الدا زااا    ذالةااااا  ااادذرها تاااا 0509( لخااااس  020الزاااد ا الزذاااارط رواااؼ  

ا عخاخ العقد   ذأّما القؾل سا ةبار  غر  الز خر  تظب    مؽ تظب قاا  بيقاال تسع ا, العقاد   يااّا ذلاػ 

  -يعد أمراب غ ر مخمؼ  سي   ذذلػ لاسبا  االت   :

أ .  سدما يزاسح السااعر ياا السازا  م ما  زمس ا  لمزادلؽ ياا ساب   تزك ساي ماؽ تسع ا, الةزاماتاي   

ةسع ,   ل ه,ع الز م    ذاال ا ةبر العقد معخاؾ اب ماؽ تمقاام  عخاي   أماا سالسخاب  ياّا  مس الزدلؽ ال

                                                             

م , 8116بيب  ييم غلو لمخفيجو , إاقيف لمتلفاذ لمحؤ ت فو لم قبد , أط بحي دكتب له حقدحي لم  جيح ي بادلد /كلاي لمقيلبب ,  (1)

 .5ص

ب لت بزل ة لم هد  , باهدلد , لم ه ل  , حلشه,  لظ اهي لمظه بف لمطي ئهي بدب  لمقيفهو فهو تطباق هيعصحت عبد لمحجاهد بكه  ,  (8)
لمتبلزب لال تصيدن فهو لم قهد أثلهيء تلفاهذه , حلشهب لت بزل ة لم هد  , . بالظ  كذمك : غيزن عبد لم ححب ليجو , 51صم , 1553

. بالظ  أافيً : دمحم حياب حلصب  , لم قبد لمدبماي , دل  لمجيح ي لمجدادة , لإليكلد اي , حص  151, ص م1526بادلد , لم  ل  , 
 .326م , ص8115, 

 .1542( ميلي 131( حب لمقيلبب لمحدلو لمحص ن   م )878تقيبل ي لمحيدة ) (3)

,  م8111حطب هي ل فهي حصه  , ,  8, لمحجلهد  1, جفهو شه , لمقهيلبب لمحهدلو لمجداهد عبد لم زل  أححهد لميهل ب ن , لمبيهاط  (4)
. بالظهه  أافههيً : يهلاحيب حهه  س , حههبجز أصههب  51بص 2. بالظه  : بيههب  ييههم غلهو لمخفههيجو , لمحصههد  لميهيبق , ص717ص

 .318, ص م1561حطب ي مجلي لمبايب لم  بو , لمقي  ة , حص  , لالمتزلحيت , 
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هيقاال تسع ا, العقااد   يااّا الةزامااا  الزادلؽ تةعظاا  لزاد ط زمس اا ط مع سا    ذال يثااؾز لمادا ؽ أا يجزمااي 

  مس الةسع , هةس لزذل الخب  يا بيقال تسع ,ع. 

ل ي الزدلؽ سذاؾر ط مت اد    ه ا  أّا مسج اا مخاأل   . ال تعةبر الز م  القرا    هقاب يخةسد ا

  يماااي الجااا  ياااا مسج اااا لمزااادلؽ أذ هرما اااي مس اااا   اماااا سالسخاااب   تحرااا  لةقااادلر السااااعر ياااا السااازا 

هيقال تسع , العقاد   ي اؾ يعارض تظب قاي  ماس  ا ط ماؽ الزةعاوادلؽ ذالسااعر ياا السازا    ذذلاػ ذيقااب 
 الس  . هراد  الظري ؽ   أذ ذيقاب لزبدأ هخؽ

الزعدل ود تام  ال ااب ماؽ  0590( لخس  00ذ مس الرغؼ مؽ أّا القا ؾا الزد ا العراوا روؼ  

الااسص  مااس يناار  ايقااال تسع اا, العقااد   اال اّ ااي وااد  ااص  م ااي يااا تداارةعا ط أ اار    ه اا   ذاات 

قااؾع الزقاااذل سذيقااال تز ا  مااا ي  مااس ذتااؾ    ااعالدارذ  العاماا  لزقااذال  أ زااال ال سدساا  الزد  ا  

سي مؽ أ زال   أذ بيقاال تازمط مس اا   ذذلاػ ذيا  أمارط تجرةارط ماؽ الز سادس   ذ ماس السجاؾ الا,ط 

 ماااس ر  العزااا  أا  3009( لخاااس  29يعةبااارع ا   ااار ةااارذرةاب    زاااا أذتااا  واااا ؾا العزااا  رواااؼ  

لاتدط أتااؾر العزاال  ااؽ يةاار  تاؾوع ؼ  ااؽ الل ااع سا  زااال الزةعاا   م  اا  ة ثاا  هادذ   ااا  ط مااا   

 .  (0 ذلػ لزد      ؽ لؾماب ذ 
تبسااا يناار  ذواا  تسع اا, العقااد يااا هالاا  الغاارذل الظار اا    اتثااي القرااام العراوااا  جااؾ  كزااا

تحا    اؽ تسع ا, الةزاماي ياا هاال ذواؾ  أهادا ط أا لةؾو  الزدلؽ   مس ه   أذتبت مجكز  الةز  ز

  يجاا  لااي الةزخااػ ياا  ااؼ ذمااؽهاادا    عقااد   ذاال ا ةباار راةاا اب  ااؽ تمااػ ا االوةذااادط لمسااالةؾازا 

 .  (3  سغرة  الغرذل الظار  

 

 

 
 المبحج الخاني

                                                             

لم  ل اهي لم لديي لمحدلاي "بقيهحا ي للب  بلمثهيلو" لمح هدة حهب بزل ة لمتخطهاط حب لمش بط لم يحي محقيبالت أعحي   41/1لمحيدة  (1)

 .8115( ميلي 37  م )لم  ل و /أبالً( حب  يلبب لم ح  78. بالظ  كذمك : لمحيدة ) 8115ميلي 

إبهه ل ام  :دى م , حشهي  لماه  مه15/5/1575فههو  72/  اهةة عيحهي/455 ه ل  ححكحهي لمتحااههز   هم بحهب بهاب أبه ز لمقهه ل لت  هب  (8)
,  م1522حلشب لت بزل ة لم د  , بادلد , لم  ل  ,  يم لمقيلبب لمحدلو ,  –لمحشي دن , لمحبيدئ لمقيلبلاي فو  فيء ححكحي لمتحااز 

 . 451ص
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 حاالث إيقاف تنفيذ العقذ 
اذا  ااا تسع ا, العقاد الةثااارط الادذلا مرتبظااب سزااد ط زمس ا ط طؾةما ط  خااب اب   يااا ماؽ الززكااؽ أا  

زمس ا ط مجادد ط يكؾا  رة  لغرذلط أذ أهدا  مؽ شاأ  ا أا تثعا  تسع ا,ع مرهقااب أذ مخاةج  ب لزاد ط 

  ا مر ال,ط لدي  أهد طر  ي  جاؾ بيقاال تسع ا, الةزاماتاي لجا ؽ الةباها    ساي ذما ؽ الظارل اال ار 

 هيثاد طرق تنع  القرام  مس تمػ الغرذل.

ذه   أا    مؽ الغرل الظارو ذالقؾ  القااهر  الزتوةا  لةجاداا ماؽ ه ا  الدارذ  الزةعمقا   
زاااا  ماااس تسع ااا, العقاااد   يذ ساااا سسقخاااؼ هااا,ا الزبجااا  الاااس سالجاااد  ذةحةمعااااا ماااؽ ه ااا  أ ااار  ااا  مس 

مظمب ؽ : لةساذل الزظم  ا ذل الدرذ   الزةعمق  سالجد  الزؾت  هيقاال تسع ا, العقاد   ياا ها ؽ 

 لةساذل الزظم  التا ا أ ر الجد   مس تسع , العقد.
 

 المطلب األول 

 الشزوط المتعلقت بالحذث الموجب إليقاف تنفيذ العقذ

  ذأا   ارتااااب  اااؽ براد  الزااادلؽأا يكاااؾا  الزؾتااا  هيقاااال تسع ااا, العقاااد الجاااد  يداااةر  ياااا

 الجدذ  ذمخةج   الدي .يكؾا غ ر مةؾو  
 -أوالً , خزود الحذث عن إرادة المذين :

يعااااد  اااارذج الجااااد   ااااؽ براد  الزاااادلؽ شاااارطاب هاماااااب هيقااااال تسع اااا, العقااااد   اذ أّا مااااؽ غ اااار 

الزسظقا أا لة,ر  شحص  ما  ؾتؾد  اا  ط يزسعاي ماؽ تسع ا, الةزاماتاي ياا الؾوات الا,ط تناؾا ارادتاي 
 .  (0 سبباب يا ذوؾ ي 

طااي ماا    ااد أا هاا,ا الداار  وااد تعاارض لب نااار مااؽ وباا  سعااض العق ااام   ذذلااػ سجثاا  ا ة 

شارطا  ادع الةؾوا  ذاساةجال  الادي    يماؾ أّا الزادلؽ واد الةازع سالعسايا  ذالجا,ر ياا تؾوا  الجااد    

ذم,ل ما  ؾسعي سغ   تعادط اال ار الساتز   سي   ي  د ذأا يكؾا ه,ا الجاد   ارتااب  اؽ سا ظرتي 

 ب ار   ا ؽ  ادع تؾوا    غ ر أّا ه,ا السقد لؼ لت ر يا ةرذر  ذتؾد ه,ا الدار    اذ أّا هساام يارق  

الجاد  ذم ؽ  رذتي  ؽ س ظر  الزدلؽ   يمؾ أّا شحذاب ماا أوادع  ماس ا اراع  قادط لب ا  سراا عي   

ذ اا  الزااب ذوات اال اراع ساأّا دذلةاي ساؾل تذادر وا ؾ ااب يزسا  تذادلر سعاض الخام    يااّا صادذر 
                                                             

. بالظه  861, ص م 8111أث  تاا  لمظ بف فو عقبد لمتجي ة لمدبماي , حلشب لت أكيداحاهي شه طي دبهو , ش اف دمحم غليم ,  (1)
د ليي حقي لي ,  –أافيً : عيد  طيما لمطبطبيئو , حدى للقفيء لم قبد لإلدل اي بيمقبة لمقي  ة لمليتجي عب لالحتال  لم  ل و ملكبات 

 .81م , ص1558,  16( , لميلي : 4 – 3حجلي لمحقب  لمكباتاي , لم دد : )
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  ذ اا,لػ الجااال سالسخااب  هاا,ا القااا ؾا يزتاا  أمااراب  ارتاااب  ااؽ ساا ظرتي رغااؼ  مزااي   ااا ذواات الةعاوااد 

السااةجال  دياا  الجاااد    ياااذا ذواا    راااا  لساا,ر سااذت ل البرااا    ياااّا سذمكاااا البااا   أا لةغماا  

 مااس هاا,ا الن راااا رغااؼ  رذتااي  ااؽ ارادتااي   ذذلااػ مااؽ  اا ل ذةاا  البرااا   يااا مكااااط مرتعاا ط 

 .   (0 لج ؽ زذال ذلػ الن راا

مااس ةاارذر  تااؾير شاار   اارذج الجااد   ااؽ براد  ذوااد أكااد  القاارارا  القرااا    ذالةجك ز اا   
الزااادلؽ   يعاااا ورااا  ط تاااةمحص ذوا ع اااا ياااا أّا الباااا   وااااع  ريااا  د اااؾ  لمزظالبااا  ساااالةعؾةض  زاااا 

أصاااسي مااؽ ةااررط  ة ثاا  تحماا  الزدااةرط  ااؽ تخاامؼ البرااا     اال أّا مجكزاا  الةجكاا ؼ الةثااارط 

أّا امةساااا  الزداااةرط  اااؽ تخااامؼ الااادذلا ياااا غريااا  الةثاااار  الرذسااا   ريرااات د اااؾاع   ذذلاااػ سجثااا  

البرااااا    ااااات   ااااؽ  ااااا  ط  ااااارجط  ااااؽ ارادتااااي   ذذلااااػ  مااااس الاااارغؼ مااااؽ ساااادادع لمااااتزؽ ذالرسااااؾع 

   زاا أ ا, القراام العراوااا   ا,ا الدار    ه ا  وراات مجكزا  الةز  از االتجاديا  سعاادع (3 النزر  ا 

 . (2 دلؽتؾاز الةزخػ  ةغ ر الغرذل يا هال   دع ذتؾد سب ط  ارجط  ؽ براد  الز

ذةةز ااز شاار  اسااةق ل الجاااد   ااؽ براد  الزاادلؽ سأّ ااي ذاسااا  السظاااق   اذ ال يقةذاار تظب قاااي 

 مس الزدلؽ ذهادع    ا  يزةاد ل داز  تاسأ اي أيرااب   ذذلاػ  ّا  دااط ؼ يعاد  دااطاب لمزادلؽ ذاتاي   
دذلا   ه اا  ذهاا,ا مااا أ اا,  سااي ه ااا  الةجكاا ؼ الةاسعاا  لزر ااز القاااهر  اهوم زااا لمةجكاا ؼ الةثااارط الاا

ا ةباار  الزاادلؽ مخااتذالب  ااؽ  ظااأ تاسأ ااي الاا,لؽ يخااةحدم ؼ يااا تسع اا, العقااد دذا السغاار الااس درتاا  

 . (0 الحظأ الزرتن  مؽ وبم ؼ

أمااا اذا  اااا الزاادلؽ مةرااامساب ماا  غ اارع يااا تسع اا, االلةاازاع   ياااا  ا اات ارادتااي ساابباب يااا تغ اار 

الغرذل   ي  يج  لي الةؾو   ؽ تسع , الةزاماتي سح ل أورا ي   ذذلػ  ز ب سقا اد  ٌالس اسا    زاا 

                                                             
(
1
 .863ب 861, ص لمييبقش اف دمحم غليم , لمحصد   (

(2) Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian Federation 
Chamber of Commerce , no. 155 in 22/1/1997 , available on : www.unilex.info 
, date of visit : 23/3/2017 at (8:7pm). 

 م )غا  حلشب (.16/11/8116, فو : 4211, تيلي  :  8116/لم ائي لمحدلاي/4682لالتحيداي لمح  م :   ل  ححكحي لمتحااز  (3)

, حشي  لما  مدى : أيحيء حدحت ييحو , لالعفيء حب لمحيؤبماي فو لتفي اي للحم لمحتحدة  1552فو عيم  117  ل  تحكاحو   م  (4)
 .135م , ص 8116, لمقي  ة , حص  ,  ملباع لمدبمو ملبفيئع )فالي( , دل  لمل في لم  باي

http://www.unilex.info/
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يخاةعادذا ماؽ لسع  ذل س   زا يررٌ أط اذا واع الزدلؽ سعزا ط  ااي ط   يااّا تز ا  الزةراامس ؽ معاي 

 .  (0 ذلػ السع    أما اذا ارتن  يع ب ةاراب   ياّا أ رع ال يزةد الس الزةرامس ؽ معي

ذلؼ لةعا  العقاي سداأا مأ اارط يجادد ماا اذا  ااا الجاد   ارتااب  اؽ سا ظر  الزادلؽ   مزاا أد  

لقاؾل الس ع اؾر مأ اارةؽ : الزأ اار ا ذل هاؾ الزأ اار الدحذاا   ه ا  ذها  غالب ا  العقاي الاس ا

سأّا الجد  يكؾا  ارتاب  ؽ س ظر  الزادلؽ اذا لاؼ تداارم برادتاي ياا ذوؾ اي ساأط شاك ط  ااا   يااا 
كااااا هرادتاااي شاااأا  ياااا ذوؾ اااي   يااااّا العقاااد لبقاااس  ايااا,اب   ذماااؽ  اااؼ يجااارع الزااادلؽ ماااؽ بيقاااال تسع ااا, 

 .(3 العقد

ّا  ارذج الجاد  أما سالسخاب  لمزأ اار الزؾةاؾ ا   يقاد ذها  تا ا   ماؽ العقاي الاس القاؾل ساأ 

 ؽ براد  الزدلؽ ال لةظم   دع مدار   ارادتي ياا ذواؾ  الجاد     ا  لةظما  أيرااب أا يكاؾا ها,ا 

الجااد  سع اااداب  اااؽ مثاااال  زمااي أذ  دااااطي   ذهااا,ا ماااا تبسةاااي القؾا ااد الزؾهاااد  الزةعمقااا  سعقاااد السقااا  

ي اذا  ااا الجااد  الدذلا لمر اا  سالخاكػ الجدلديا    ذالةاا  ذات  ماس ا عاام الساوا  ماؽ مخاتذل ة

 اتزاااب  ااؽ عاارذلط ال تةذاا  سااذدار  الخااكػ الجدلدياا    ذ اااا مااؽ غ اار الززكااؽ تثسب ااا أذ تعااادط 

 .(2  ؾاوب ا رغؼ اتحاذ الر اي  ال زم  يا الغرذل الحاص  لمقر  
ذواد تعارض الزأ اار الزؾةااؾ ا الاس اال ةقااد   ه اا  تاؼ ذصاعي سأّ ااي مأ اار  تاماد  ذةاا      

بيقااال تسع ا, العقاد    اصا ب اذا  اااا الزادلؽ هخاؽ الس ا  ذمةعاذ اااب ما  دا ساي يااا  اذ يقما  ماؽ يارر

سب   تجق   الغاي  مؽ العقد    زا أّا تبسا ه,ا الزأ ار مؽ شاأ ي أا لاتدط الاس اساةبعاد الغاؾاهر 

 .(0 الظب أ    أهدا ط  ارت ط  ؽ س ظر  الزدلؽ    الذؾا   ذاال اص ر ذالن را ا 
                                                             

, لمحكتبي لمقيلبلاي , بادلد ,  3, ط 8عبد لمحجاد لمحكام بعبد لمبي و لمبك ن بدمحم ط  لمبشا  , لمقيلبب لمحدلو بأحكيم لالمتزلم , ج (1)
 .813صم , 8115لم  ل  , 

. بالظه  كهذمك : 113لم  باي , لمقهي  ة , حصه  , صلحبذج حب عقبد لمتلحاي , دل  لمل في  –ححيب شفاق , عقد تيلام حفتي,  (8)

 م1555, حلشةة لمح ي ف , لإليكلد اي , حص  ,  1لثي  لمظ بف لمطي ئي بلمقبة لمقي  ة عل  لالعحي  لمقيلبلاي , طعبد لمحكم فبدة , 
 .813, ص

And see : Wanki Lee , Exemptions of Contract Liability Under the 1980 United 
Nations Convention , Dickinson Journal of International Law , Vol. 8 , No. 2 , 
1990 , available on : www.cisg.law.pace.edu , date of visit : 20/1/2017 at 
(10:00 pm). 

 .872بص 875ش اف دمحم غليم , لمحصد  لمييبق , ص (3)

And see : article (26/2) of Uniform Rules concerning the Contract of 
International Carriage of Passengers by Rail (CIV) , edition (2006) , available 
on : http://www.cit-rail.org , data of visit : 25/3/2017 at : (12:24) pm , p19. 

 .41صفيء تقو لم اييبن , لمحصد  لمييبق , ص (4)

http://www.cisg.law.pace.edu/
http://www.cit-rail.org/
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( ذمباااادو 0590  يقاااد اتث ااات اتعا  ااا  ي ساااا لمب ااا  الااادذلا لمبراااا   لعااااع   ذ ة ثااا ب لزاااا تقااادع

( ذالدار  السزاؾذتا لمقاؾ  القااهر  ذالغارذل 3002لؾ  درذا الزةعمق  سالعقؾد الةثارة  الدذل ا  لعااع  

( صاااؾ  تبساااا الزأ اااار الدحذاااا    ااادل   أّ  اااا لاااؼ تداااةر  ياااا الجاااد  أا 3002الظار ااا  لعااااع  

   ا  اشاةرطت أا ال يكاؾا هرادتاي د ا   ياا ذوؾ اي   ز  الزادلؽ أذ  دااطي يكؾا سع داب  ؽ مج 
 0). 

أمااااا الةداااارةعا  الؾطس اااا    ياااااّا مس ااااا مااااا تبسااااس الزأ ااااار الدحذااااا   ه اااا   ذاااات الزاااااد  

 الحاااار  ةعااادل  واااا ؾا االلةزاماااا  العر خاااا 3002( لخاااس  020الزرساااؾع الزاااروؼ  ( ماااؽ 0309 

    اؽ سا ظر  الزادلؽ دذا أا تداةر  اساةق لي  اؽ مثاال  زماي مس أّا القاؾ  القااهر  هاد   يحارج 

الزعادل  ماس أّ اي :  0590( لخاس  00( ماؽ القاا ؾا الزاد ا العراواا رواؼ  039كزا  ذت الزاد   

 ٌلسقرا االلةزاع اذا أ بت الزدلؽ أّا الؾيام سي أصبح مخةج  ب لخب ط أتسبا ال لد لي   يٌ.  

( 00يقاد تبسةاي وما   ماؽ الةدارةعا    ه ا   ذات الزااد    أما سالسخب  لمزأ اار الزؾةاؾ ا  

 مس ا عاام الساوا  ماؽ مخاتذل ةي   ذذلاػ اذا أ بات  0592( لخس  90مؽ وا ؾا السق  العراوا روؼ  

سأّا  دع تسع ,ع اللةزاماتي  اشئ  ؽ  ؾام   ارت ا  لاؼ تسبا  ماؽ دا ار   دااطي   ذلاؼ يكاؽ ساهمكااا 
 تؾوع ا أذ ت يا ا ارها.

اتثي القرام العراوا ذالزذرط صاؾ  ا  ا, سالزأ اار الدحذاا   ه ا    سات مجكزا  ذود 

سأّا امةسا  الزد س  م ي  ؽ الؾياام سالةزاماتاي لاؼ يكاؽ اراديااب    ا   (3 يا ورارط ل ا الةز  ز االتجادي 

   زااا وراات مجكزاا  الااسقض الزذاارة  سااأّا  كاااا سخااب  وااؾ ط واااهر ط تزتماات سا قظااا  الخاا ؾل  السقدياا 

ذوؾ   ثاز سع اد  أما ؽ الزحازا يعاد ورةسا  وا ؾ  ا   ماس ذتاؾد  ظاأ ماؽ تا باي   اال اذا أ بات ساأّا 

 .(2 ذلػ  اتؼ   ؽ عرذلط  ارت   ؽ ارادتي

 

 

                                                             

( حههب حبههيدئ ابلاههد بل لمحت لقههي بههيم قبد 8 - 8 – 6( بلمحههيدة )1521( حههب لتفي اههي فالههي ملباههع لمههدبمو ملبفههيئع م ههيم )75لمحههيدة ) (1)
 .(8113)( بلمفق ة لالبم  حب لمش ط لملحبذجو ملقبة لمقي  ة م يم 8116لمتجي اي لمدبماي م يم )

 )غا  حلشب ( . 84/11/8116فو  8116لاليتئليفاي//لم ائي 8433  ل  ححكحي لمتحااز لالتحيداي   م :  (8)

 .172, حشي  لما  مدى : عبد لمحكم فبدة , لمحصد  لمييبق , ص 85/11/1576  ل  ححكحي لملقض لمحص اي , جليي  (3)
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 -حانيًا , عذم توقع الحذث ونتائجه :

اهةاا  شاار   اادع تؾواا  الجااد  ذ ةا ثااي مكا اا ب  ب اار ب يااا  ااالؼ الةثااار  الدذل اا    ذذلااػ  ّ ااي 

العاص    ؽ ودر  الزدلؽ  مس مقاذم  الجاد  ذاال اار الساتثا   ساي ماؽ  ا ل االساةعداد  يزت  الجد

 .(0 الزخب  لزؾات ةي    أذ  دع ودرتي  مس ذلػ

  ااد أّا الةظااؾر ال ا اا  يااا م ااداا العمااؾع وااد شااك  مخاساااب هل ل اااب   اا,ا الداار    اذ تزكساات  

بخاا ط   ذذلااػ لزااا تزمنااي مااؽ  عااام ط مال اا ط الداار ا  النباار  مااؽ تؾواا  أهاادا ط ال لةؾوع ااا الةاااتر ال

ذذسا   تنسؾلؾت   مةظؾر    ذ ة ث ب ل,لػ   يقد اتثي الابعض صاؾ  تبساا مع اؾع ٌاالهةزاال الثااد 

لؾوؾ  الجد ٌ ذال,ط يقرا سأّا الجد  يكؾا مةؾوعاب اذا  اا مؽ الزت اد أا يجاد    أماا لاؾ  ااا 

  ذها,ا ماا تبسةااي ه اا  الةجكا ؼ الةاسعاا   يكااؾا معادذماب  اهةزاال ذوؾ اي وا زااب  مااس الاؾهؼ   يااّا الةؾوا 
لغرياا  الةثااار  الدذل اا  يااا سااارةس   ه اا  ريراات ا ةبااار الة دلاادا  الةااا واماات   ااا دذلاا  تسخاا   

 .(3 الدر   الزدلس  سأّ  ا وؾ  واهر    ذذلػ  ّ  ا  ا ت مثرد أهادل  يا الذج 

  اذ أّا  تااار  ذوؾ اااي تثعااا  مساااي أماااراب ذةسبغاااا أا يكاااؾا الجاااد  غ ااار الزةؾوااا   اااادر الؾواااؾ  

  (2 ا ة ادياب    زا هؾ الجال يا تغ ر سعر العزم    ذه,ا ماا أ ا,  ساي الزجكزا  العم اا ياا ل ةؾا  اا

ه اا  ريراات دياا  الزااد س  م ااي يااا أّا الةزامااي أصاابح مرهقاااب  ة ثاا  ا حعاااض   زاا  ا ساا ؼ   أمااا 

الظار اا  اذا  ا اات االةاارار الةااا أصاااا ت  القرااام العراوااا   ياّ ااي ريااض تظب اا   غرةااا  الغاارذل

 . (0 ا شثار  اتث ب  ؽ  رذد  الثؾ يا يذ  الدةام   ذذلػ لنؾ ي مؽ ا مؾر الزألؾي 

ذةةخؼ شر   دع الةؾو  سأّ ي ال لسذرل الس الجد  ذهدع      يداز  أيرااب ماا لةرتا   م اي 
تؾواا  سااج  ر ذاا  الةذاادلر  مااؽ  ةااا     ذ م ااي ياا  يخااةظ   البااا   الةزخااػ  ةغ اار الغاارذل اذا

العا ااد  لااي  ة ثاا    يااا ط س اسااا  ط  اا ؽ دذلةااي ذدذلاا  الزدااةرط   أماااا اذا لااؼ يكااؽ الجااد  ذ ة ثةاااي 

                                                             

 .41صفيء تقو لم اييبن , لمحصد  لمييبق , ص (1)

. مم اذك  لمحؤمهف يهلي صهدب  45بن , لمحصد  لمييبق , ص, حشي  لما  مدى : صفيء تقو لم ايي 8148لمق ل  لمتحكاحو   م  (8)

 لمق ل .

, تههي ا  لمزاههي ة  www.unilex.info, حتههي, علهه  حب ههع  15/5/8113 هه ل  لمححكحههي لم لاههي فههو ماتبللاههي فههو تههي ا     )3(
   م لمييعي لمثيحلي حييء.1/4/8117:

,  م1566,  81 لميلي,  1ع,  لمقفيء حلشب  فو حجلي,  88/8/66 فو 565/حقب اي/8574:  لمتحااز لم  ل اي   م  ل  ححكحي  (4)

  . 181ص

http://www.unilex.info/
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مةااؾوع ؽ   ياااّا ذلااػ يعسااا تااؾير شاار   اادع الةؾواا     ااأا لباارع الزاادلؽ  قااداب لةؾرةااد البرااا      ااؼ 

 .  (0 تسعثر مر بةي  ة ث  أ زالط برها   ط 

العق ااام هااؾل تجدلااد مأ ااارط لباا ؽ مااا اذا  اااا شاار   اادع الةؾواا  مةجققاااب    ذوااد  ااار تاادل   اا ؽ

يا قخاازؾا  اا,لػ الااس    اا  اتثاهااا  : اتثاااع  يقاادر  اادع الةؾواا  ذياا  مأ ااارط شحذااا   ذا اار يقاادرع 

 ذي  مأ ارط مؾةؾ ا   ذا ر يقدرع ذي  مأ ارط محةمط.  
ذها  تا ا   ماؽ العقاي الاس القاؾل ساأّا تقادلر  ادع  -أ , المعيار الشخصي :

الةؾواا  لااارتبط سداااحص الزاادلؽ ذاتاااي   اذ لسبغاااا مرا ااا  هالةاااي الذاااج   ذالسعخاا     ساهةااااي  الاااس 

مر اازع االتةزااا ا ذدرتاا  تعم زااي   ذذلااػ ذيقاااب لمقا ااد  الةااا تقرااا  ؾتااؾ  تعخاا ر العقااد ذيقاااب لزااا 

 .(3 تقرا سي     الظري ؽ

  -:(2 زأ ار لؼ يكؽ مؾيقاب يا تقدلر مخأل   دع الةؾو    ذذلػ لاسبا  االت    د أّا ه,ا ال

. اّا هاا,ا الزأ ااار متسااس   مااس  ؾاماا   عخاا   يذااع   مااس الساااعر يااا الساازا  أا لةجقاا  0

 مس ا.

.  مااؽ الززكااؽ أا لااتدط هاا,ا الزأ ااار الااس تسااؾ ط يااا ا هكاااع القرااا      اذ أّا لناا  ماادلؽط 3
 م ي ياذا  اا الجاد  مةؾوعااب ماؽ وبا  الزادلؽ   ياّ اي واد ال يكاؾا  ا,لػ لاد  عرذيي الدحذ     ذ 

شحصط ا ر   ذه,ا ما يحال  الزسظ  القا ؾ ا ال,ط يقرا  ةؾه د ا هكاع الذاادر  ياا مؾةاؾ ط 

 ذاهدط ذ دع الةز  ز   س ا سجخ  صعا     مةعاود .

لنؾ اااي يعرااا  مثزؾ ااا  ماااؽ . لاااتدط ا  ااا,   ااا,ا الزأ اااار الاااس اال ااا ل سالعدالااا    ذذلاااػ 2

ا شحار  مس هخا  مثزؾ  ط أ ر  لزثارد أّ  اا تةز از سقادرا ط أكبار تزكس اا ماؽ تؾوا  ا هادا  

  ذهؾ ما لتدط  سا الس القؾل سأّا ماؽ الززكاؽ أا يكاؾا الجاد  مةؾوعااب ماؽ وبا  مثزؾ ا ط ماا   أذ 

 ود يكؾا غ ر مةؾو  مؽ وب  مثزؾ   أ ر . 

                                                             

دراست في عقود التجارة الدوليت , بحث هتاح على الووقع :  –أسيل باقر جاسن , النظام القانوني لشرط إعادة التفاوض  (1)

http://repository.uobabylon.edu.iq  , : 171صم , الساعت الثاهنت صباحاً , 11/1/7112تاريخ الزيارة. 

 .26حياب عيح  , لمحصد  لمييبق , ص (8)

(
3
) Amin r. dawwas , the concept of foreseeability under the un convention on 

contracts for the international sale of goods , journal of law published by 
academic publication council in Kuwait university , vol. 19 , no. 4 , p26. 

 .858لمحصد  لمييبق , صبالظ  كذمك : ش اف دمحم غليم , 

http://repository.uobabylon.edu.iq/
http://repository.uobabylon.edu.iq/
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 ذاااار الزأ اااار الدحذاااا   زاااا لةعمااا   ةأس خاااي  ماااس وا اااد  . ال صاااج  لزاااا ذهااا  ال اااي أ0

تعخ ر العقد ذي  الس   الزدةر   لمظري ؽ   يةماػ الس ا  ال تسذارل دا زااب الاس ها,ا الزأ اار    ا  واد 

 تسذرل الس مأ ارط ا ر    الزأ ار الزؾةؾ ا أذ الزحةمط.      

ّا تقادلر اتثاي تا ا   ماؽ العقاي الاس القاؾل ساأ -ب , المعيار المىضوىعي :

 دع الةؾو  لةؼ ذيقاب لزا يخازس سالداحص الزعةااد   ذهاؾ لا س سداحصط شادلد العظسا  أذ  م اد ال زا  
 .(0      أّ ي مثرد شحص  ادط مؾةؾ  يا  عس الغرذل الةا لؾات ا الزدلؽ

ذ ماس الاارغؼ مااؽ أهز ا  هاا,ا الزأ ااار يااا تؾه اد ا هكاااع القرااا    ذتجق ا  العدالاا    يأّ ااي وااد 

ةقاد مؽ تا ا  أ ذاار الزأ اار الدحذاا   ذذلاػ سجثا   ادع مرا اتاي لغارذل الزادلؽ تعرض ل  

الدحذ     ذمؽ  ؼ لاتدط ا  ا,   ا,ا الزأ اار الاس تقما ص يرصاةي ياا الةزخاػ  ةغ ار الغارذل   

كزااا أا مااؽ الززكاااؽ أا لااتدط تبسااا الزأ اااار الزاا, ؾر الااس  ة ثااا ط غرةباا    اذ ساهمكاااا أا لةؾوااا  

 .(3 يزكؽ أا لةؾوعي الدحص الزعةادالزدلؽ هاد اب ال 

  د أّا تمػ اال ةقادا  لؼ تقم  شا ااب ماؽ أهز ا  ذلاػ الزأ اار   ذذلاػ لنؾ اي ال لةظما  البجا  

يا صعا  الزدلؽ الدحذ      ا  لةظما    ااس  ادع الةؾوا  ذيقااب لداحصط مةؾساط الا, ام   ذماؽ 
الةعااذض    اؼ لاؾ  ااا الزادلؽ واد  ؼ ي  يزكؽ القؾل سأّ ي مأ ار ير   مؽ يارر الةزخاػ سذ ااد  

 ماام مااؽ الاادهام هااداب يثعمااي لةؾواا  الجاااد  سحاا ل غ اارع مااؽ الساااس   ياا  يزكسااي الةزخااػ سذ اااد  

الةعااااذض سجثااا  أّا الرتااا  الزعةااااد غ ااار مةؾوااا  لمجااااد    اذ ال يجااا  لاااي أا لةاااأذ  ماااؽ هااااد ط 

 . (2 مجةز  الؾوؾ    ذد   ذلػ يا ا ةبارع ذوت ا راع العقد

اوةار   -لمعيار المختلط )معيار الشخص النظيز( :ج , ا

تا ااا   ا ااار ماااؽ العقاااي مس ثااااب ذساااظاب  ااا ؽ الزأ اااار الدحذاااا ذالزؾةاااؾ ا   ذالااا,ط سزؾتباااي لاااةؼ 

الةجقاا  مااؽ مخااأل   اادع الةؾواا  مااؽ  اا ل شااحصط معةاارضط يحةماا   ااؽ الدااحص الزعةاااد يااا أّ ااي 

ؽ تؾوا  الجااد    يااّا ماؽ ها  يجز   عس صعا  الزدلؽ   ذ م ي ياا لؼ لةزكؽ ذلاػ الداحص ما

                                                             

 .852ييبق , صيلاحيب ح  س , حصد   (1)

And see : wanki lee , op. cit . 
 .835, ص م1561حطب ي حص  , لمقي  ة , حص  , حياب عيح  , لمت يف فو ليت حي  لمحقب  بإمايء لم قبد ,  (8)

And see : amin r. dawwas , op. cit , p26. 
 .26. بالظ  كذمك : غيزن عبد لم ححب ليجو , لمحصد  لمييبق , ص51لمحصد  لمييبق , صعبد لمحكم فبدة ,  (3)
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  اال أّا هسام صعؾم  يا تظب قاي   ذذلاػ لنؾ اي لةظما  البجا  ياا (0 الزدلؽ أا لؾو  تسع , العقد

صعا  الزدلؽ ذذةع ا يا شحصط معةرض    زا أّا الحظاأ ياا تظب قاي واد يخا   هارذ  الزادلؽ 

 مؽ تسع ,ع اللةزاماتي. 

عقؾد الةثار  الدذل    جاؾ تبساا الزأ اار الزؾةاؾ ا ذود اتث ت االتعا  ا  ذالقؾا د الزسغز  ل

   دل   أّ  ا اشاةرطت ياا الجااد  أا ال يكاؾا مةؾوعااب ذوات ا اراع العقاد سذاؾر ط معقؾلا    مزاا لادل 
 مااس أّ  ااا لااؼ تقذااد تقاادلر  اادع الةسباات سالجااد  ذيقاااب لغاارذل الزاادلؽ    اا  يكااؾا تقاادلرع  اةاااعاب 

لذاعا  ذمؾةاؾ  ياا ذا  عارذل الزادلؽ   ذواد أ ا, لزل اسط مؾةؾ ا لةزت  سداحصط مةؾساط ا

القرااام ا مرةكااا   اا,ا الزأ ااار يااا وراا  ط تااةمحص ذوا ع ااا يااا أّا شاار    ؾلاا  وااد امةسعاات  ااؽ 

تسع , الةزامات ا  ة ث  هادذ  واؾ  وااهر  تزتمات ياا ارتعاا  أساعار الاسعط الحااع   اال أّا الزجكزا  واد 

ةاا هاد ت ياا الدارق ا ذساط  ا ات مةؾوعا  سداك ط ريرت ديع ا  اد ؾ  أّا الغارذل الخ اسا   ال

 .(3 معقؾل  سد ا راع العقد

أمااا سالسخاااب  لمقاااؾا  ؽ الدا م ااا    يقااد اتثاااي سعاااض  مس اااا صااؾ  تبساااا الزأ اااار الزؾةاااؾ ا   

الحااار  ةعاادل  وااا ؾا  3002( لخااس  020الزرسااؾع الزااروؼ  ( مااؽ 0309ه اا  اشااةرطت الزاااد   
أا يكاااؾا الجاااد  غ ااار مةؾوااا  سداااك ط معقاااؾل ذوااات ا اااراع العقاااد   أماااا الزدااار   االلةزاماااا  العر خاااا

 020الزد ا العراوا   ياّ ي لؼ ل, ر أط مأ ارط لةب  يا تقادلر ذلاػ   ه ا  تاام ياا  اص الزااد   

الزعاادل : ٌاذا طاارأ  هااؾاد  اسااةتسا     0590( لخااس  00( مااؽ القااا ؾا الزااد ا العراوااا روااؼ  3/ 

س  تؾوع اٌ يعمس الرغؼ مؽ أّا ه,ا السص واد ذ ار شار   ادع تؾوا  الجااد     ام  لؼ يكؽ يا الؾ 

 اال أّ ي لؼ لب ؽ ما اذا  اا مأ ار  دع الةؾو  شحذ اب أع مؾةؾع اب أع محةمظاب.
 -حالخًا , استحالت دفع الحذث :

 يدةر  لةزخاػ الزادلؽ سذ ااد  الةعااذض أا لتبات سأّ اي واد  ا,ل ماا  ؾساعي ياا أدام الةزاماتاي  

 ذاّ ي واع ساهتراما  ال زم  لدرم الجاد  وب  ذوؾ ي   اال أّ ي لؼ لةزكؽ مؽ ديعي أذ تثس  ا ارع. 
                                                             

 .53صفيء تقو لم اييبن , لمحصد  لمييبق , ص(1) 

فو  يلبب لمتجي ة لمدبماهي ,  يهيمي دكتهب له حقدحهي  حبدأ لم قد ش ا ي لمحت ي داب بلمقابد لمتو ت د علا ل حاب دمحم حححبد صبح ,  (8)

 .351, صم 8113 -8118عاب شحس / كلاي لمحقب  ,  لم  جيح ي

And see : Harold Ullman , enforcement of hardship clauses in the French and 
American legal systems , California western international journal , vol.19 , 
no.1 , 1988 , p 90. 
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ذةخااةسد هاا,ا الداار  الااس مباادأ هخااؽ الس اا    لنؾ ااي لؾتاا   مااس الزاادلؽ تسع اا, العقااد ذيقاااب لزااا 

البرةاا    تقرااا سااي ا ما اا  ذالسزاهاا  يااا الةعاماا    يمااؾ أّا ا قظا اااب هااد  يااا ذسااا   الزؾاصاا   

ي سبغا  ماس الزادلؽ أا لبجا   اؽ طرةقا ط أ ار  لةسع ا, العقاد    سقا  البراا    اؽ طرةا  الخاكػ 

الجدلدي  أذ اسةحداع السق  الثؾط   ذاذا اتع   ماس تسع ا, االلةازاع  ا ل ماد  مع سا    ي سبغاا أا ال 

  يا  يزكساي الةزخاػ  لةأ ر الزدلؽ يا تسع , الةزاماتي   يااا تغ ار  الغارذل سعاد تاأ رع ياا الةسع ا,
 .(0 سذ اد  الةعاذض

ذود أكد القرام ا مرةكا  مس ةارذر  تاؾير ها,ا الدار  ياا وراايا  ت ار     ه ا   ا ؽ ساأّا 

العد  يا تذدلر البرا    ة ثا  العقؾماا  الزعرذةا   ماس االتجااد الخاؾي ةا لاؼ يكاؽ سابباب  ا  ااب 

س  ماااادااط أ اااار  أذ   ع ااااا يااااا الؾاليااااا  ه  اااام العقااااد   اذ  اااااا ساسااااةظا   الزدااااةرط تذاااادلرها الاااا

   زا   ؽ سأّا يرض الق ؾد  مس البرا   الزخةؾرد  مؽ وب  الجكؾما  البرتغال ا  ال لبارر (3 الزةجد 

 .(2 ا  ام العقد يا هال تؾير  لد  الزدةرط يرص  لةجؾة  سرا عي الس دذل ط أ ر   عر خا

 
 الخاني  المطلب

 على تنفيذ العقذ الحذث أحز

الجااد  مؾتباااب لؾواا  تسع اا, العقااد اذا تعاا  تسع اا, العقااد مرهقاااب أذ مخااةج  ب لعةاار ط مااؽ يكااؾا 

الزمؽ   ياا لؼ يكؽ ا مر  ,لػ   ياّا العقد لبقس  ايا,اب   ذماؽ  اؼ يكاؾا الزادلؽ مخاتذالب  اؽ  ادع 
تسع اا,ع   ذهاا,ا مااا أ اا, سااي القرااام العر خااا   ه اا  وراات مجكزاا  الااسقض سااأّا  ثااز البااا    ااؽ 

   زاا أ ا, ساي القراام العراواا ياا (0 تغ ر الغرذل لتدط الس ا اار  مخاتذل ةي تثااع الزداةرط ا با  

ور  ط تةمحص ذوا ع ا سأّا الزد ا واد أ ثاز  خاب  مةقدما  ماؽ يقارا  العقاد   اال أّ اي أذوا  تسع ا,ع 
                                                             

 .  154متزلحيت , حطب ي لمجيح ي لمحيتلص اي , بادلد , لم  ل  , صحيب علو لمذلبب , لملظ اي لم يحي مال (1)

(2) The case (Amtorg Trading Corp. v. Miehle Printing Press & Manufacturing 
Co.) , available in : Daniel Girsberger & Paulius Zapolskis , FUNDAMENTAL 
ALTERATION OF THE CONTRACTUAL EQUILIBRIUM UNDER HARDSHIP 
EXEMPTION , JURISPRUDENCE , 2012, 19(1) ,  p135.   
(3) The case (Congimex, etc. SARL v. Tradax Export SA) available in the 
same source , p136. 

(4) Cour de Cassation , France , n. 12-29.550 13-18.956 13-20.230 , en 

17/2/2015 , Disponible sur :   http://www.unilex.info , Date de la visite : 

22/3/2017 (À 2:00). 

http://www.unilex.info/
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ساأّا ا ثااز  (0  ة ث  تعرض الزسظق  الس عرذل أمس ا  صاأب    يقرات مجكزا  الةز  از االتجاديا 

 العقد  سخب  مةقدم  ورةس   مس  دع تأ ر الزدلؽ سالغرذل الزةغ ر . 

ذمسامب  مس ما تقدع   سسقخؼ ه,ا الزظم  الس ير  ؽ : لةجاد  العار  ا ذل  اؽ اهرهااق ياا 

 تسع , االلةزاع   يا ه ؽ لةجد  العر  التا ا هؾل االسةجال  الزتوة .

 
 الفزع األول 

 االرهاق في تنفيذ االلتزام 

( مااااؽ مبااااادو لؾ  اااادرذا الزةعمقاااا  سااااالعقؾد الةثارةاااا  الدذل اااا  لعاااااع 3 -3- 2ت الزاااااد    رياااا
( اهرهاق سأّ ي ا ق    يا الةؾازا االوةذادط لمعقد   مزا ود لاتدط الاس زةااد ط تؾهرةا ط ياا 3002 

تنااال ت تسع اا,ع  مااس أهااد الظااري ؽ   أذ وااد لااتدط الااس ا حعاااضط تخاا ؼط يااا   زاا  مااا لةمقاااع الظاارل 

  ر.اال

ذمسااامب  مااس هاا,ا الةعرةاات   لسبغااا أا يكااؾا هسااام ا ااة ل  تااؾهرط يااا الةااؾازا االوةذااادط 

لمعقد   سج   لتدط الس زةاد ط ياده ط ياا تناال ت تسع ا,ع    اأا لةع اد شاحص  ماا سذ ةااج  ز ا ط ماؽ 

لاس ا حعاااضط البراا      اؼ ترتعا  أساعار الزاؾاد ا ذل ا  ال زماا  ه ةات اا ارتعا ااب  ب اراب   أذ لاتدط ا

تخ ؼط يا مقا   الةسع , الزقرر  هد الظاري ؽ    جادذ  تغ ارا ط هااد ط ياا عارذل الخاؾق   ذ م اي 

ياااا هااد ت أزماا   اوةذااادي   سعااد ا ااراع العقااد   ذأد  الااس ارتعااا ط يااا سااعر العا ااد    ياا  يجاا   ط 
االوةذااادط طاارلط أا لةزخااػ  ةغ اار الغاارذل   ذذلااػ لعاادع هاادذ  ا ااة لط تااؾهرط يااا الةااؾازا 

 . (3 لمعقد

ذةدااةر  يااا اهرهاااق أا ال يقباا  الزاادلؽ  ةجزاا  الحخااار    ياااا اسااةزر يااا تسع اا, العقااد رغااؼ 

تغ ااار الغااارذل   ه ااا  ذهااا  ال اااي القراااام العراواااا الاااس  ااادع تظب ااا   غرةااا  الغااارذل الظار ااا    

 قاار االلةازاع ذذلػ  ّا اسةزرار الزخةأتر ياا اشاغال الزاأتؾر هةاس   ايا  العقاد دذا الزظالبا  سا

  .(2 الزره  هؾ ورةس   مس  دع ذتؾد اهرهاق

                                                             

 م )غا  حلشب (.16/3/8116, فو  61, تيلي  :  8116/لم ائي لمحبي ي لمحدلاي/87  م ,   ل  ححكحي لمتحااز لالتحيداي لمح (1)

, تهي ا  لمزاهي ة :  www.unilex.info, حتي, عل  لمحب ع :  13/11/8113  ل  لمححكحي لم لاي فو ماتبللاي لمصيد  فو  )8(

 , لمييعي لمخيحيي حييء. 31/3/8117

لمحجحبعي لمحدلاي فو  فيء ب ن لمتحاحو , . حشي  لما  مدى : عالء ص81/8/8112فو  143  ل  ححكحي لمتحااز لالتحيداي   م  (3)
لمق ل  :   م كذمك : الظ  ب. 57, صم 8115( حكتبي صبي,  , بادلد , لم  ل  , 8112,  8117,  8116ححكحي لمتحااز لالتحيداي )

http://www.unilex.info/
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ذلاؼ لةعاا  العقااي هااؾل مأ ااارط يجاادد مااا اذا  اااا الةغ اار يااا الغاارذل يخااب  االرهاااق لمزاادلؽ   

ي,ه  سعر ؼ الس تجدلد ذلػ ذيقاب لزأ ارط شحذا   ذذلاػ ماؽ  ا ل السغار الاس عارذل الزادلؽ 

أص   سرررط شدلدط تارام ا اة ل الةاؾازا االوةذاادط لمعقاد   ذمؽ  ؼ يكؾا االلةزاع مرهقاب مةس ما 

 .     (0   سج   لؼ يعد مؽ العدل الزامي  ةجز  مت  ذلػ الررر

  د أّا ه,ا الزأ ار يعةزد يا تقدلر اهرهاق  مس  ساصار غ ار مؾةاؾع   تةعما  سالزادلؽ   
ؽ  ااا راب تعتاار هاا, ياااذا  اااا الزاادلؽ سجااالط أيراا   اااا هاا, الاادا ؽ أيراا    ذاا  اااا هاا, الزاادل

الدا ؽ معي   مزا يثع  مر ز الدا ؽ ومقاب ال ةبارا ط ال تةعم  سي   ذه,ا أمر  لةساايس ما  مقةرا ا  

العدالا    ذةؾتاا  البجا   ااؽ مأ اارط أيراا  يرازؽ االسااةقرار لزر از الاادا ؽ دذا أا لةعارض هاا,ا 

 الزر ز ل هةزاز  ة ث  تقم  ذة  الزدلؽ. 

تثاي غالب ا  العقاي  جاؾ اال ةزااد  ماس الزأ اار الزؾةاؾ ا ياا تقادلر ذ ة ث ب لزا تقدع   يقد ا

اهرهاااق   ذذلااػ مااؽ  اا ل السغاار الااس العقااد ذاتااي دذا مرا ااا  لزااا يزمنااي الزاادلؽ مااؽ  اارذا    أط 

ال اااد ماااؽ اتااارام الزقار ااا   ااا ؽ   زااا  االلةااازاع ياااا العقاااد ذ  زةاااي ذوااات ذواااؾ  الجااااد    يمااا س لسعاااا 

ذاساا  التاارام    ااأا يكااؾا مذاارياب أذ شاار   أذ دذلاا    ذال أا يكااؾا  اهرهاااق  ااؽ الزاادلؽ أا يكااؾا 
لدياااي مقااادار  ماااؽ الخااامع  الةاااا الةااازع  ةؾرةااادها يخااازح لاااي سالؾياااام سالةزاماتاااي ساااالرغؼ ماااؽ أّا الجااااد  

 .(3 الظارو ود ري  الخعر سذؾر ط تخ ز 

يعةزادع الظريااا  ( ماؽ تجدلاد مأ اارط 0590ذود  مت اتعا    ي سا لمب   الدذلا لمبرا   لعاع  

أذ الساعر يا السزا  يا تقدلر االرهاق   أما مبادو لؾ  درذا الزةعمقا  ساالعقؾد الةثارةا  الدذل ا  لعااع 

(   يذّ  اااا واااد تبسااات الزأ اااار الزؾةاااؾ ا ياااا ذلاااػ   ذهااادد   خاااب  الةغ ااار الثاااؾهرط ياااا 0550 

دع معقؾل اا  هاا,ع السخااب  %( مااؽ   زةااي   اال أّا  اا 90الةااؾازا االوةذااادط لمعقااد سزااا يذاا  الااس  

تعماات الةجكاا ؼ الةثااارط الاادذلا يجكااؼ ساهرهاااق دذا تق ااد  اا,لػ الةقاادلر   يزبااادو لؾ  اادرذا ل خاات 

أكتر مؽ مبادو تؾت       ذها ذاا  ا ت ل ا   ز  أد  ا   ب ار    اال أّ  اا غ ار ممزما  ماؽ الساه ا  

                                                                                                                                                                              
لو بلمقهبللاب  يهم لمقهيلبب لمحهد –م حشي  لما  مدى : إب ل ام لمحشي دن , لمحختي  حب  فيء ححكحهي لمتحااهز 81/11/1551فو  511

 . 153م , ص8111لمخيصي , حطب ي لمزحيب , بادلد , لم  ل  , 

 .155ش اف دمحم غليم , لمحصد  لمييبق , ص (1)

. بالظ  أافيً : غيزن عبد 343, ص حصد  ييبق. بالظ  كذمك : يلاحيب ح  س , 54عبد لمحكم فبدة , لمحصد  لمييبق , ص (8)
 .111لم ححب ليجو , لمحصد  لمييبق , ص
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( يقاد تر ات أمار 3002( ذ  3000  ( ذ3000القا ؾ      أما سالسخب  لزباادو لؾ  ادرذا لا اؾاع  

تجدلاد تماػ السخاب  لةقادلر السااعر ياا السازا    اال أّا الابعض واد ا ةقاد ها,ا ا سامؾ    ذذلاػ لنؾ ااي 

 .(0 ود ال لد ؼ الجل ق  القا ؾ    سدك ط  الط 

ذواد أد   اادع تجدلااد  خاب  اهرهاااق الااس   ااع تاادلط ورااا ا ذيق اا  ب اارةؽ    يعمااس الذااع د 

  يااا (3  %( مااؽ   زاا  العقااد 000  القرااام الرذسااا الااس تجدلااد اهرهاااق  سخااب   القرااا ا   ذهاا
  أمااا القرااام العراوااا   ياّ ااي وااد ا ةباار  (2 %( 00ها ؽ هاادد  مااؽ وباا  القرااام الزذاارط  ؾاواا   

 .(0 %( مؽ   ز  العقد 9تسع , العقد مرهقاب   ذذلػ اذا  ا ت الحخار  تةثاذز  خب   

يقاااد ذهااا  الااابعض ياااا تجدلاااد االرهااااق الاااس االسةرشااااد سزأ اااار  أمااا  ماااس الذاااع د العق اااا  

( ماؽ القاا ؾا الزاد ا العراوااا 030/3الغابؽ العااهش   ذاساةسدذا ياا تبرةاار رأل اؼ الاس  اص الزاااد   

الزعاادل   ذالةااا  ذاات  مااس أّ ااي : ٌاذا  اااا الغاابؽ ياهداااب ذ اااا الزغبااؾا  0590( لخااس  00روااؼ  

ي الغااابؽ مااال الدذلاا  أذ الؾواا  يااااّا العقااد يكااؾا سااااط بٌ   مجثااؾراب أذ  اااا الزااال الااا,ط هذاا    اا

ذةكؾا الغبؽ ياهداب  سدما يكؾا  مس وادر رما  العدار ياا الادراهؼ   ذ ذا  العدار ياا العارذض 

 .(9   ذالعدر يا الج ؾا ا    ذالحزس يا العقار

الغاااابؽ   ااااد أّا هاااا,ا الزأ ااااار ال يذاااامح أساساااااب لةقاااادلر اهرهاااااق   اذ أّا الغاياااا  مسااااي   اااااس 

الزعاصر ال عقاد العقد دذا الغبؽ ال ها   م اي    زاا أّا اهرهااق ياا  ا  الةازاع لةاأ ر سعؾاما  واد 

 .  (2 ال لةأ ر   ا الةزاع ا ر

%( الاااس  90ذوااد ذهااا  تا اا   ماااؽ العقاااي الااس تجدلاااد الحخااا ر الزألؾيااا   سخاااب ط تةااراذ   ااا ؽ  

%( سزاااا  039%( الاااس   000 ؽ  %( مااا  اساااةتسام أط هاااامش رماااح   أذ  سخاااب ط تةاااراذ   ااا 000 
                                                             

(1) comment (2) on the article (6.2.2) of unidrtoit principles of international 
commercial contracts (1994) , available in : http://www.unidroit.org/ , date of 
visit : 25/3/2017 at (12:7)pm ,  p147. And see : van Houtte , The UNIDROIT 
Principles for International Commercial Contracts - A New Lex Mercatoria? , 
available on : www.trans-lex.org , date of visit: 30/1/2017 at (2:23) pm , p190. 
(2) Alexei G. Doudko , Hardship  in  Contract :  The  Approach  of  the 
UNIDROIT  Principles  and  Legal  Developments  in  Russia , Rev. dr. unif. 
2000-3 , p496. 

 .58, ص لمحصد  لمييبقعصحت عبدلمحجاد بك  ,  (3)

 .152ييبق , صلمحصد  لمحيب علو لمذلبب ,  (4)

 .51عصحت عبدلمحجاد بك  , لمحصد  لمييبق , ص (5)

 .131, صم1522لمحشكالت لم حلاي فو تلفاذ لم قد , دل  لمحطببعيت لمجيح اي , لاليكلد اي , حص  , عبد لمححاد لمشبل بو ,  (6)

http://www.unidroit.org/
http://www.trans-lex.org/
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ي  ا هامش الرمح الزعةاد   ذمؽ أت  تجدلد  ةب  اهرهاق   يقد اوةرهاؾا مقار ا  الةناال ت الزةؾوعا  

 000-%  90يع ب م  الةنال ت الزقدر  سعد هذاؾل الجاد     ماس أّا السخاب  الةاا تةاراذ   ا ؽ  

ساأّا هساام  ظار  أكبار   أذ  عرا ا %( ود لةؼ ريع ا ياا هاال ايةاراض الزادلؽ صاراه  أذ ةازساب 

 ساد ايةراةاي  ظاراب وما  ب   اال أّا الةجكا ؼ الةثاارط الاادذلا لاؼ يأ ا,   ا,ا الارأط لذاعؾم  تظب قااي   

يزؽ السادر أا يعذح رتال ا  زال  ؽ هؾامش رمج ؼ   ذياا هالا  ذتاؾد  ازا ط  ا ؽ طرياا العقاد 
 .(0   ياّا ذلػ اهيذا  س كؾا أشد صعؾم 

%( ماؽ   زا   30-% 00سأّا الحخاار  الزألؾيا  تةاراذ   ا ؽ   (3 مؽ سبقسا سالقؾل ذ جؽ  تةد

العقااد   ذذلااػ  ّا هاا,ا الاارأط لرا ااا عاارذل الزاادلؽ ذةةزاشااس ماا  الغاارذل االوةذااادي  الةااا يزاار 

  ا العراق   ه   أّ اي  اا س ماؽ أزماا ط  ت ار ط ذمةسؾ ا     االجرذ  الدذل ا  ذالجذاار االوةذاادط 

 الس مجارم  اهرها  ذا حعاض أسعار السعط العالز  .  ساهةاي  
 

 الفزع الخاني 

 االستحالت المؤقتت 

 ساادما يذااابح تسع اا, العقاااد مخااةج  ب سذاااؾر ط مظمقاا    يااااّا ذلااػ لاااتدط الااس يخااا  العقااد سقاااؾ  

القاااا ؾا   ساهةااااي  الاااس ا عاااام الزةعاواااد ماااؽ  ايااا  ماااا لسداااأ  ساااي ماااؽ الةزاماااا    أماااا اذا  ا ااات 

  متوةاا    أط  زاا   ااؾادر تداا ر الااس بمكا  اا  زذال ااا   ياااّا العقااد ال لسعخاا     اا  أّ ااي يغاا  االسااةجال
وا زاااب   اال أّا تسع اا,ع لةؾواا  هةااس زذال تمااػ االسااةجال     ااأا يزةساا  الزةعاوااد  ااؽ تسع اا, الةزاماتااي 

 .(2  ة ث  يرض الجذار  مس دذلةي

تااتدط الااس تعاا  تسع اا, العقااد مخااةج  ب ذتحةما  االسااةجال  الزتوةاا   ااؽ االرهاااق سااأّا ا ذلاس  

لعةار ط ماؽ الازمؽ    ا ةقاال الزاادلؽ أذ  زالاي ماؽ وبا  الخامظ  القرااا      ياا ها ؽ لاتدط االرهاااق 

 . (0 الس وم  الةؾازا االوةذادط لمعقد الس الجد ال,ط يثع  مؽ تسع ,ع مرهقاب لمزدلؽ

                                                             

(1) denial girsberger & paulius zapolskis , op. cit ,  p128. 
 .856, صم 8116, حكتبي لميل ب ن , لم  ل  , بادلد ,  1د ع ححيد عبد , لملظ اي لم يحي مالمتزلحيت , ج (8)

  . 154م , ص1551عبد لمحو حجيزن , عقد لمحدة أب لم قد لمحيتح  بلمدب ن لمتلفاذ , حطب ي جيح ي فؤلد للب  , حص  ,  (3)

, حشي   6/3/1577. بالظ  كذمك :   ل  ححكحي لملقض لمحص اي لمصيد  فو 445بص 25حصد  ييبق , ص ,ياب عيح  ح (4)
 .147لما  مدى : عبد لمحكم فبدة , لمحصد  لمييبق , ص
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هالااا  هباااؾ  الرةاااا  غ ااار ذواااد تناااؾا ماااد  االساااةجال  الزتوةااا  معمؾمااا  لمظاااري ؽ    زاااا ياااا 

الزؾسااز   الةاااا تزساا  ارساااال البراااا   لعةاار ط ماااؽ الاازمؽ   أذ ياااا هالااا  اال اادماج  ااا ؽ الدااار ا  أذ 

البسااؾم   أمااا اذا  ا اات مااد  االسااةجال  مث ؾلاا     زااا هااؾ الجااال يااا ياارض الجذااار االوةذااادط 

 اا  وااد ا ةزااد  يااا تجدلاادها   ياااّا االتعا  ااا  ذالقؾا ااد الزسغزاا  لعقااؾد الةثااار  الدذل  مااس دذلاا ط مااا

 مس طرةقة ؽ : تةزت  الظرةقا  ا ذلاس سجذار ماد  ذوا  تسع ا, العقاد سزاد  ذتاؾد العاا     ذها,ا ماا 
  أماا الظرةقا  التا  ا   0590( مؽ اتعا  ا  ي ساا لمب ا  الادذلا لمبراا   لعااع 95/2أ ,  سي الزاد   

ر ماؽ وبا  السااعر ياا السازا    ذها,ا ماا   ي ا تةزت  سجذر مد  ذو  تسع , العقد سزد ط معقؾلا ط تقاد

( ماااؽ مباااادو لؾ  ااادرذا الزةعمقااا  ساااالعقؾد الةثارةااا  الدذل ااا  لعااااع 9 – 0 – 9 ذااات  م اااي الزااااد   

 3002.) 

أمااا  مااس صااع د الةداارةعا  الدا م اا    ياااّا مس ااا وااد تاارم تجدلااد مااد  االسااةجال  الزتوةاا  الااس 

 3002( لخااس  020الزرسااؾع الزااروؼ  ( مااؽ 0309تقاادلر الساااعر يااا الساازا    ه اا    ساات الزاااد   

ساأّا القاؾ  القااهر  الزتوةا  تااتدط الاس ذوا  تسع ا, العقااد    الحاار  ةعادل  واا ؾا االلةزاماا  العر خااا

اال اذا تب ؽ لمساعر يا السزا  سأّا هسام ما لبارر يخاحي    اأا يذابح تسع ا, العقاد سعاد زذال اا  اديؼ 
ذّ  اا واد هادد  ماد  زمس ا  ل ساةجال  الزتوةا     ةجدلاد الزدار  العا د    أما الةدرةعا  ا  ر    ي

العراوا مد  ذو  تسع ا,  قاد العزا  سخاب  الزارض لزاد  ساة  أشا ر ماؽ تاارة  بصااس  العاما  ساي   

 .  (0 أذ تجدلد مد  ذو  تسع , ا  زال مؽ وب  الزقاذل لزد  تخع ؽ لؾماب 

الزتوة   ساد  ادع االتعااق  م  اا الاس تقادلر ذ جؽ  ر  ةرذر  ا را  تجدلد مد  االسةجال  

السااااعر ياااا السااازا    ساااؾام أكااااا السااااعر ياااا السااازا  واةااا اب أذ مجكزااااب   ه ااا  لاااؾ تاااؼ تجدلاااد ماااد  

االسااةجال  سزااد  ذتااؾد العااا     ياااّا ساهمكاااا أا لاازذل العقااد وباا  ا عااداع العااا      زااا هااؾ الجااال 

 يا ا ة ام الغاي  مؽ ا رامي.

سةجال  الزتوة  أا ال يكؾا ذوت الةسع ,  سذراب تؾهرةااب ياا العقاد   أط يثا  ذةدةر  يا اال
أا يكؾا مخةبعداب مؽ هخاسا  الزةعاودلؽ   ذاال يااّا تسع ا, العقاد لاؽ يكاؾا مثادياب   يماؾ أّا مسداأ  

                                                             

محقهيبالت ( حهب لمشه بط لم يحهي 41/8. بالظ  لص لمحهيدة )8115( ميلي 37/ثيلايً/أ( حب  يلبب لم ح  لم  ل و   م )43لمحيدة ) (1)
 .8115لعحي  لم لديي لمحدلاي ميلي 
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ماا أ رماات  قاداب السااة راد  ز اا ط ماؽ الز سااس سزساساب   اادم العاااع الدراساا الثدلااد   يااّا ذواا  تسع اا, 

لعقد يا الؾوت الزجدد لمؾيام يعد اسةجال  دا ز    ذذلػ  ّا م عاد الةخم ؼ يا ه,ع القرا   شار  ا

ةاارذرط يااا العقااد   ذ اا,لػ الجااال  ساادما تخااةؾرد اهااد  الداار ا  سرااا ة ا سغ اا  الزدااار   يااا 

 .  (0 معرضط دذلا   يةجد  االسةجال  الزتوة  يا ذوت الةسع ,

  أا تتدط الس تع  تسع , العقد مخةج  ب سذاؾر ط  م ا    أماا كزا يدةر  يا االسةجال  الزتوة
اذا  ا اات االسااةجال  تز  ااا    ياااّا ذماا  الزااادلؽ ال تباارأ ماااؽ الثاازم الاا,ط لاااؼ تمجقااي االساااةجال    اذ 

  يااذا تع ااد شاحص  ماا  ةزذةاد ا ار سكز اا ط  تقراا القؾا اد العاما   ؾتاؾ  تسع ا, مااا يزكاؽ الل ااع ساي

 اؼ امةسا  سعاد ذلاػ  اؽ تسع ا, الةزاماي سخاب  هظاؾل أمظاارط غزةار ط دمار   مؽ الزجاصا   الزراع ا   

 .(3 تزمب مؽ الزجذؾل   ياّا  م ي الؾيام سالثزم اال ر
 الخاتمت 

 -سعد أا تساذلسا مؾةؾ  بيقال تسع , العقد الدذلا سجتاب ذدراس    يقد تؾصمسا الس ما يأتا :

 ب اراب ياا م اداا العقاؾد الدذل ا    ذذلاػ لزاا لاي كاا بيقال تسع ا, العقاد ذال لازال يداغ  ه ازاب  .0

 مؽ دذر هاع ذمسام يا الزجايغ   م  ا مؽ العخ  ذما لسة   سي مؽ ا ار سمب   .

ال يزكااؽ لمزاادلؽ اا لةؾواا   ااؽ تسع اا, العقااد اال اذا هااد ت عاارذل  ارتاا   ااؽ ارادتااي     .3

ظ  الزااادلؽ أا ذ ا اات غ اار مةؾوعاا  الجاادذ  سذااؾر  معقؾلااا  ذواات ا ااراع العقااد   ذلااؼ يخااة

لةثسب ااا أذ لةعاااد  ا ارهااا ساتحاااذ بتااراما  معقؾلاا    ذةسبغااا أا تااتدط تمااػ الغاارذل الااس 
 تع  الةزاع الزدلؽ مرهقاب أذ مخةج  ب لعةر  مؽ الزمؽ.

يكزااؽ ا سااااس القااا ؾ ا هيقاااال تسع اا, العقاااد ياااا براد  الزةعاواادلؽ   يااااا لااؼ لؾتاااد اتعااااق   .2

ؽ لمزاادلؽ أا لةزخااػ سزباادأ هخااؽ الس اا   أساااس وااا ؾ ا يقرااا سذيقااال تسع اا, العقااد    اا زك

 هيقال تسع , الةزاماتي.

                                                             

 .184أيحيء حدحت ييحو , لمحصد  لمييبق , ص (1)

  . 817. بالظ  كذمك : عبد لمحكم فبدة , لمحصد  لمييبق , ص435, حصد  ييبق , صحياب عيح   (8)

And See : Oberlandesgericht Hamburg , no. 1 U 143/95 in 4/7/1997 , 
available on : www.unilex.info , date of visit : 30/3/2017 at (8:09) pm. 

http://www.unilex.info/
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مسج اا مخاأل  ال ت تب  لظ ة لمحاي ة تطباق حهب تطباقهيت إاقهيف تلفاهذ لم قهد , بذمهك الب  .4

يماااي الجااا  ياااا مسج اااا   ساااؾام أكااااا واةااا اب أع مجكزااااب( تحرااا  لةقااادلر السااااعر ياااا السااازا 

السخااب  هيقااال تسع اا, العقااد   يا ااي يعاارض تظب قااي  مااس  اا ط لمزادلؽ أذ هرما ااي مس ااا   امااا س

 .مؽ الزةعاودلؽ ذالساعر يا السزا 

 قةاار   مااس الزداار  العراواااا أا يقااؾع  ةعاادل  القااا ؾا الزاااد ا   ذذلااػ مااؽ أتاا  أا لاااسغؼ  .9
 االهكاع الحاص  سذيقال تسع , العقد ذهاال  المثؾم ال ي . 

 

 المصادر
 

 -المصادر العربية :
 -الكتب :أواًل , 
وخااؼ القااا ؾا الزااد ا ذالقااؾا  ؽ  –ب ااراه ؼ الزداااهدط : الزحةااار مااؽ ورااام مجكزاا  الةز  ااز  .0

 ع.3000الحاص    مظبع  الزماا   سغداد   العراق   

أسااازام مااادهت سااااما : اال عاااام ماااؽ الزخاااتذل   ياااا اتعا  ااا  ا ماااؼ الزةجاااد  لمب ااا  الااادذلا  .3
 ع.3002هر    مذر   لمبرا    ي سا(   دار الس ر  العرم     القا

هخؽ  ما الا, ؾا : السغرةا  العاما  ل لةزاماا    مظبعا  الثامعا  الزخةسذارة    سغاداد    .2
 العراق.

   مظبع  مذر    دذا سس  طب . 0هخ ؽ  امر : القؾ  الزمزم  لمعقد     .0

دراساا  مقار اا    مكةباا  الخااس ؾرط   سغااداد   العااراق    –در  هزاااد  بااد : الب اا  االيثااارط  .9
 ع.3003

  مكةبا  الخاس ؾرط   العاراق   سغاداد    0در  هزاد  باد : السغرةا  العاما  ل لةزاماا    ج .2
 ع.3002

سم زاا مروس : مؾتز أصؾل االلةزاما    مظبعا  لثسا  الب ااا العرماا   القااهر    مذار  .9
 ع.0520  

ساااام زاا مااااروس :  غرةاااا  العقااااد   دار السداااار لمثامعااااا  الزذاااارة    القاااااهر    مذاااار    .9
 ع.0592

شااارةت ن غسااااع : أ ااار تغ ااار الغااارذل ياااا  قاااؾد الةثاااار  الدذل ااا    مسداااؾرا  أكاديز ااا   .5
 ع .3000شرط  د ا   
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دراساا  مقار اا     –صااعام تقااا الأ خاااذط : القااؾ  القاااهر  ذأ رهااا يااا  قااؾد الةثااار  الدذل اا   .00
 مكةب  صبا    سغداد   العراق    دذا سس  طب .

   0الظار اا  ذالقااؾ  القاااهر   مااس اال زااال القا ؾ  اا       بااد الجكااؼ يااؾد  : ا ااار الغاارذل .00
 ع.0555مسدأ  الزعارل   اهسكسدرة    مذر   

 باد الجز ااد الدااؾارما : الزدااك   العزم اا  يااا تسع اا, العقااد   دار الزظبؾ ااا  الثامأ اا     .03
 ع.0599االسكسدرة    مذر   

ةسع اا,   مظبعاا  تامعاا  يااتاد  بااد الجااا هثااازط :  قااد الزااد  أذ العقااد الزخااةزر ذالاادذرط ال .02
 ع.0590ا ذل   مذر   

 3  الزثماد  0 بد الرزاق أهزد الخاس ؾرط : الؾسا ط ياا شار  القاا ؾا الزاد ا الثدلاد   ج .00
 ع.3000  مظبع    ر  مذر   

 بد الزث د الجك ؼ ذ بد الباوا البكارط دمحمن طاي البدا ر : القاا ؾا الزاد ا ذأهكااع االلةازاع  .09
 .ع3005القا ؾ      سغداد   العراق      الزكةب  2    3  ج

 ذاااازت  بااااد الزث اااااد سكاااار :  غرةااااا  الغاااارذل الظار اااا  ذدذر القاةاااااا يااااا تظب ق اااااا    .02
 ع.0552مسدؾرا  ذزار  العدل   سغداد   العراق   

   3002الزثزؾ   الزد    يا ورام مجكز  الةز  از االتجاديا     م صبرط الةز زا :  .09
 ع.3005غداد   العراق   ( مكةب  صبا     س3009   3009

غااازط  بااد الاارهزؽ  اااتا : الةااؾازا االوةذااادط يااا العقااد أ سااام تسع اا,ع   مسدااؾرا  ذزار   .09
 ع.0592العدل   سغداد   العراق   

 زااؾذج مااؽ  قااؾد الةسز اا    دار الس راا  العرم ااا     –مجخااؽ شااع   :  قااد تخاام ؼ معةااا   .05
 القاهر    مذر.

  دار الثامعاااا  الثدلااااد    اهسااااكسدرة    مذاااار    ن هخاااا ؽ مسذااااؾر : العقااااؾد الدذل اااا  .30
 ع.3005

 
 

 -ثانيًا , األبحاث :
دراسااا  ياااا  قاااؾد الةثاااار   –السغااااع القاااا ؾ ا لدااار  ب ااااد  الةعااااذض  :أسااا   سااااور تاساااؼ  .0

تاارة     http://repository.uobabylon.edu.iqالدذل     سج  مةاا   ماس الزؾوا  : 
 ع   الخا   التامس  صباهاب.00/0/3009الزةار  : 

http://repository.uobabylon.edu.iq/
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مااااد  ا قرااااام العقااااؾد اهدارةاااا  سااااالقؾ  القاااااهر  الساتثاااا   ااااؽ  : ااااادل طالاااا  الظبظبااااا ا  .3
(   0 – 2دراس  مقار ا    مثما  الجقاؾق النؾةة ا    العادد :   –االهة ل العراوا لمنؾةت 

 .ع0553   02الخس  : 

 -ثالثًا , الرسائل واالطاريح الجامعية  :
ياا واا ؾا  مبادأ العقاد شارةع  الزةعاوادلؽ ذالق اؾد الةاا تارد  م اي : رم ؽ ن مجزؾد صابح  .0

 -3003الةثار  الدذل     رسال  د ةاؾراع مقدما  الاس تامعا   ا ؽ شازس /  م ا  الجقاؾق   
 ع.3002

دراسااا  مقار ااا    رساااال  د ةاااؾراع -الةعااااذضهااادذد اال ااا, سعنااار  ب ااااد   :هساااا  بااادالمظ ت  .3
مقدماا  الااس تامعاا  ا ااا سكاار  مقالااد تمزخاااا /  م اا  الجقااؾق ذالعمااؾع الخ اساا     الثزا اار   

 ع.3009-3002

بيقااال الةسع اا, الزتواات يااا العقااؾد   أطرذهاا  د ةااؾراع مقدماا   :ذسااؽ واسااؼ غسااا الحعاااتا  .2
 .ع3002الس تامع  سغداد /كم   القا ؾا   

 -التفاقيات و القواعد الدولية :رابعًا , ا
 .(0590اتعا    ي سا لمب   الدذلا لمبرا   لعاع  .  1

 (.3002 السزؾذتا لمقؾ  القاهر  لعاع . الدر   8

 .مبادو لؾ  درذا الزةعمق  سالعقؾد الةثارة  الدذل   .  3
 (.3002الزؾهد  الزةعمق  سعقد السق  الدذلا لمر ا  سالخكػ الجدلدي  لخس    .0

 -القوانين الوطنية : خامسًا ,
 .0509( لخس  020القا ؾا الزد ا الزذرط روؼ   .0

 الزعدل. 0590( لخس  00القا ؾا الزد ا العراوا روؼ   .3

 .0590وا ؾا ا ةزاا الزخة مػ اه نم زط لخس   .2

الدرذ  العاما  لزقااذال  أ زاال ال سدسا  الزد  ا  ٌسقخاز  ا ا ذل ذالتاا اٌ الزعاد  ماؽ ذزار   .0
 .3009لخس  العرا    الةحظ ط 

 .3009( لخس  29روؼ  العراوا وا ؾا العز   .9
 سادسًا , المواقع االلكترونية :.

1. www.unilex.info. 

2. http://www.unidroit.org/. 

 -سابعًا , المصادر األجنبية :
1. Alexei G. Doudko : Hardship  in  Contract :  The  Approach  of  

the UNIDROIT  Principles  and  Legal  Developments  in  Russia , 

Rev. dr. unif. 2000-3. 

http://www.unilex.info/
http://www.unidroit.org/
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2. Amin r. dawwas : the concept of foreseeability under the un 

convention on contracts for the international sale of goods , journal 

of law published by academic publication council in Kuwait 

university , vol. 19 , no. 4. 

3. Daniel Girsberger & Paulius Zapolskis : FUNDAMENTAL 

ALTERATION OF THE CONTRACTUAL EQUILIBRIUM 

UNDER HARDSHIP EXEMPTION , JURISPRUDENCE , 2012, 

19(1). 

4. Harold Ullman : enforcement of hardship clauses in the French and 

American legal systems , California western international journal , 

vol.19 , no.1 , 1988. 

5. Jean lebret : suspension et resolution des contrats , Revue critique 

de législation et de jurisprudence ,  1924. 

6. van Houtte : The UNIDROIT Principles for International 

Commercial Contracts - A New Lex Mercatoria? , available on : 

www.trans-lex.org , date of visit: 30/1/2017 at (2:23) pm. 

7. Wanki Lee : Exemptions of Contract Liability Under the 1980 

United Nations Convention , Dickinson Journal of International 

Law , Vol. 8 , No. 2 , 1990. 
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