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 " سلطة الدولة يف االستيالء على املال األجنبي" 

 د. محو صائنة مريم
 اجلزائر -جامعة مستغامن 

 

 

 ملخص

األمخاا  اواوخادة يف  األشخاا  وسبلك الدولة حرية مطلقة يف تعديل تشريعاهتا الداخلية، انطالقا من سيادهتا اإلقلينية على 
 االوتناعي. حقها يف اختيار نظامها االقتصادي و إقلينها، و

ت ظينيخخة مخن حوخل تاويخت االسخت نارات األو  يخخة  تقخا  ححيانخا جخاورا ات تشخريعية و ممارسخة الدولخة لاخيادهتا الاط يخخةيف إطخار  و
اسخخت نارها يف القطاعخخات  حيازهتخخا و  ت ظخخيل ملكيخخة األوانخخل ل مخخاا  ويكخخاهل هخخلد الدولخخة ا خخ  يف اخلاصخخة خلدمخخة حهخخداتها الت نايخخة، و

االقتصخخادية اواتل خخة داخخخل إقلينهخخا، انخخا حهل هخخا ا خخ  اخخللك يف م خخأ األوانخخل جشخخكل الخخي حو واخخخي مخخن ممارسخخة هخخلد ا قخخا  داخخخل 
 اختصاصها اإلقليني.

لخا اخاهل مخن شخذهل هخلد   تراها قحققخة وصخلاتها العامخة، وقد استقر العرف الدويل على زبايل الدولة ح  إصدار القرارات اليت
اوتن لة يف القيد اخلا  جاوصخلاة  ا ا  القرارات اوااس حبقا  اولكية اخلاصة جاألوانل، إال حنت يف الاقت ذاتت وضأ قيادا على هل

 التعايض. و عد  التنييا اوااواة و عد  خمال ة التاا  تعاقدي ساج ، و العامة، و

 لمات المفتاحية:الك
 التعايض. -عد  التنييا -اوااواة -التاا  تعاقدي -اوصلاة العامة

 
Abstract: 

The State has absolute freedom to amend its domestic legislation, based on its territorial 

sovereignty over the persons and funds in its territory and its right to choose its economic and 

social system. 
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The State has the right to regulate the ownership, possession and investment of 

foreigners in the various economic sectors within its territory, and also has the right to prevent 

foreigners entirely, or part of the exercise of these rights within their territorial jurisdiction. 

The international custom has been established to grant the State the right to issue 

decisions that it deems to be in its public interest, even if such decisions would infringe on the 

property rights of foreigners, but at the same time restrict the right to register the public interest 

and not to breach a contractual obligation, equality, non-discrimination and compensation. 

key words: 

Public interest - contractual obligation - equality - non-discrimination - compensation. 

 
 المقدمة

يخخخدخل يف صخخخنيل اختصاصخخخها  اسخخختقر العخخخرف الخخخدويل علخخخى إقخخخرار حخخخ  الدولخخخة يف حخخخخل ملكيخخخة اوخخخا  األو خخخ  جاصخخخ ت إوخخخرا   
 THE ACT   قد استعاهل ال قت األمريكي يف تذييد هخلا ال ظخر دبخا ح خاد رج ظريخة قخرار الدولخةر اإلقليني ال اجأ من حقا  الايادة، و

OF STATE DOCTRINE  . 

نخاع اولكيخة ااخ خة  و ،تالطاهل الدولة يف هخلا الصخدد يتاخدد جقيخد إقلينخي ياختلا  حهل تكخاهل األمخاا  قحخل إوخرا ات اوصخادرة
حخخخرب جخخذهل تتاخخل إوخخرا ات مما لخخة إزا   أ لدولخخةدولخخة اواق خخداخخخل حخخدود إقلينهخخا وقخخت ازبخخاذ هخخلد اإلوخخرا ات، علخخى األقخخل مخخا   تاخخن  

 األماا  اواوادة يف إقلينها، حو يف الظروف االست  اخية اليت قد ت رضها مقتضيات ا رب.

تخخاهل اسخخت اد حخخ  الدولخخة يف هخخلا الصخخدد إل سخخيادهتا اإلقلينيخخة يعخخٍت امتخخداد هخخلا ا خخ  إل ااتخخة األمخخاا   مخخن وهخخة حخخخرب و
داد دبخا إذا اخاهل اوالخك األو خ  دوهل اعتخ مخا إذا اخاهل وط يخا حو حو  يخا، و ظر عن ص ة مالخك اوخا  وجصرف ال  ،داخل حدودها الكاخ ة

 .تإقليل الدولة حو خاروقيل يف ي

اجلناعخة  دبقتضى نظا  ا خد األد  وعاملخة األوانخل الخلي يعتخأ مخن حقخد  األنظنخة القانانيخة الخيت عرتهخا القخاناهل الخدويل و و
إال انعقخخخدت  ل و خخخ  حبخخخد حد  مخخخن ا قخخخا  الخخخيت ال وخخخاز أليخخخة دولخخخة عضخخخا يف اجلناعخخخة الدوليخخخة حهل ت خخخا  ع خخخت والدوليخخخة، تهخخخا يعخخخًتف 

 ماؤوليتها الدولية يف هلا الشذهل.

من هلا او طل  تتض  إشكالية حب  ا يف التااؤ  الرخياي التايل: ما مدب ح  الدولة يف االستيال  على اوا  األو خ  حو  و
دبعٌت إذا ااهل للدولة ح  ازباذ هلد اإلورا ات دبا تتنتأ جت من سيادة على إقلينها، تهل ي رض العرف  ؟و تذميل ممتلكاتتناع ملكيتت ح

مخا هخا اجلخاا  اوًتتخل حو اوقخرر يف حالخة  اوا  األو  ؟ و الايطرة علىالدويل يف هلد ا الة مراعاة قياد معي ة ع د م اشرهتا إلورا ات 
 حد هلد القياد؟خمال ة الدولة أل

 وعاجلة هلد اإلشكالية، اقًتح ا اخلطة التالية: و
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 المقدمة

       .اوا  األو   الايطرة علىالقياد الااردة على ح  الدولة يف  المبحث األول:

 .القيد اخلا  جاوصلاة العامة المطلب األول:

 القيد اخلا  جعد  خمال ة التاا  تعاقدي ساج . المطلب الثاني:

 .عد  التنييا القيد اخلا  جعد  خمال ة م دح اوااواة و المطلب الثالث:

 القيد اخلا  جااللتاا  جذدا  التعايض. المطلب الرابع:

     .اجلاا  اوًتتل على عد  مراعاة الدولة للقياد اليت ي رضها القاناهل الدويل العريف المبحث الثاني:

 تقديرد. قرار التذميل واالذباد حنا تقرير جطالهل  المطلب األول:

 االذباد الغالل حنا التاا  الدولة جالتعايض.  المطلب الثاني:

 الخاتمة

ترضها على الدولة ع د م اشرهتا جازباذ  و ،ت ياهل القياد اليت استقر على وضعها العرف الدويل هندف من خال  هلا ال اث
إورا ات من شذهنا حهل ربر  اوات نر األو   من م اشرة مشروعت االست ناري، إال حهنا سب ل يف الاقت ن ات حقا من حقاقها الاخيادية 

 اليت حقرها ها القاناهل الدويل، مأ ت ياهل اجلاا  اوًتتل على الدولة ع د عد  انصياعها هلد القياد. 

 المال األجنبي السيطرة علىالمبحث األول: القيود الواردة على حق الدولة في 

إذا ااهل العرف الدويل قد اسختقر علخى زبايخل الدولخة ا خ  يف حخخل ملكيخة اوخا  األو خ  الكخاخن يف إقلينهخا عنخال دبخا هخا مخن 
 .(1)ح  الايادة، تليس معٌت ذلك حهل ح  الدولة يف هلا الصدد ي لت من حي قيد

ى خمال ة الدولة للقياد ساف نعرض تينا يلي لكل من القياد األرجعة يف ع صر ماتقل، ل  تهي إل جياهل اجلاا  اوًتتل عل و
 اليت ي رضها القاناهل الدويل العا . الااجقة 

 المطلب األول: القيد الخاص بالمصلحة العامة

لالسختيال  علخخى ممتلكخخات اواخخت نر األو خ ، لكخخي يكخخاهل مشخخروعا ونخأ ال قخخت الخخدويل علخخى حهل اإلوخرا  الخخلي تتاخخلد الدولخخة 
 .(2)دوليا ول حهل يكاهل ال اعث على ازباذد ربقي  مصلاة عامة، تنا ها إذهل اوقصاد جاوصلاة العامة؟

                                                           
 .53،   2008الدويل، دار ال كر اجلامعي، اإلسك درية، الط عة األويل، ضنانات االست نارات األو  ية يف القاناهل عنر هاشل قحند صدقة،  -1
 .53عنر هاشل قحند صدقة، اوروأ ن ات،   -2
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هلا ما عأت  ال ياود يف القاناهل الدويل تعريف للنصلاة العامة، انا ال ياود ات ا  تقهي حا  مضناهل هلا الشرط، و
الخخلي  –لتعريخف الخدقي  للنصخلاة العامخة ، جقاهخا:رإهل ا 1987ر سخخ ة Amocoع خت قحكنخة اوطال خات األمريكيخة اإليرانيخة يف قضخية ر

 .(3)غَت مت   عليت يف القاناهل الدويلر –من خاللت يعد إورا  التذميل مشروعا 

التذميل حو ناع اولكية ها ربقي  مصخلاة عامخة  هل شرط اوصلاة العامة يعد متاترا إذا ااهل ال اعث على إورا إديكن القا  
تعخخد اوصخخلاة العامخخة متخخاترة يف اإلوخخرا  إذا اخخاهل قخخد ازبخخل  لخخيس مصخخلاة ترديخخة، تاوصخخلاة العامخخة ت ضخخل علخخى اوصخخلاة اخلاصخخة، و و

ازبخخاذ هخخلا اإلوخخرا  ربقيخخ  للا خخاظ علخخى الصخخاة العامخخة حو األمخخن العخخا  حو ال ظخخا  العخخا  حو األخخخال  العامخخة، حمخخا إذا اخخاهل ال اعخخث علخخى 
 ع دوليا النت ا  اوصلاة العامة.و س اب انتقامية تانت يعد غَت مشر م اتأ خاصة ألتراد معي ُت حو أل

قد اعًتف صبهار ال قها  ج اعث اوصلاة العامة حو الغرض العا  جاعت ارد را ا حساسيا لشرعية قرار استيال  الدولة على 
 .(5)اخلاصة حبناية األماا  األو  ية  مشروعات االت اقيات الدولية اوتعددة األطراف و، انا حيدتت (4)حماا  األوانل

، انا (7)قرار اجلنعية العامة ل مل اوتادة اخلا  جالايادة الداخنة على اواارد الط يعية ، و(6)اللك اوؤسبرات الدولية  
 تَت الداخلية لدو  عديدة.، انا حقرتت الدسا(8)قحاال التاكيل تطل تت احملاال الدولية و

 وعرتة مدب ربق  شرط اوصلاة العامة من عدمت، ت ظر جلاهل التاكيل الدولية عادة إل اهدف من االستيال  حو التذميل، و
لتأيخر تخذميل مشخروع اسخت ناري يكخاهل مخن الصخعل  ،قد ذهل جعض تقهخا  القخاناهل الخدويل إل حهل سباخك الدولخة حبصخة اوصخلاة العامخة

ليس ألس اب  يف هلد ا الة تقرار التذميل قد ازبل ألس اب سياسية و إال إذا اانت هلد ا صة خارج حدود اوعقا  اليا، و ،هاإنكار 
 اقتصادية.

                                                           
 .97،   1999الث، س تنأ، ة والعشرين، العدد ال د. خالد قحند اجلنعة، إهنا  الدولة اوضي ة لالست نار ات اقية االست نار مأ اوات نر األو  ، جملة ا قا  الكايتية، الا ة ال ال  -3
 .54عنر هاشل قحند صدقة، اوروأ الااج ،   -4
، تقد نصت اوادة ال ال ة من هلا اوشروع على حنت :رلن  1967الت نية اخلا  حبناية األماا  األو  ية س ة  تقد وا  ال ص على هلا الشرط يف مشروع م ظنة التعاوهل االقتصادي و -5

 خر من حماالت إال ط قا للشروط التالية:آ  م اشر حو غَت م اشر مااطن طرف حير  جطرييتال حي طرف حي إورا  
 حهل يكاهل اإلورا  قد ازبل للن  عة العامة وط قا لإلورا  القاناين الااول. -
 حال ي طاي اإلورا  على سبييا. -
 حهل يكاهل اإلورا  مصااجا جال ص على دتأ تعايض عاد .    -
 تعا .  جعد تعايض دتأ م اسل و جشرط عد  التنييا و ح  الدولة يف االستيال  على حماا  األوانل للن  عة العامة، و  1966رباد الدويل للناامُت او عقد س ة تقد حقر مؤسبر اال -6
اارد الط يعية جذهل التذميل حو ناع اولكية حو االستيال  ول اخلا  جالايادة الداخنة على او  1962( الصادر س ة 1803تقد حعل ت اجلنعية العامة ل مل اوتادة يف قرارها رقل ) -7

 إرواعت ألس اب تتعل  جاو  عة العامة حو األمن العا  حو اوصلاة الاط ية.  
  يف ناع ملكية األماا  اخلاصة اونلااة ل وانل حو الاط يُت جال دا جشذهل مصاحل الرعايا األواهل يف سيليايا العليا :رللدولة ا  اعًتتت قحكنة العد  الدولية الداخنة يف ال ااع جُت حوانيا و -8

 للن  عة العامةر
ال خيالف ححكا   جذهل :رالتذميل طاوا ااهل جغرض اوصلاة العامة تها قرار مشروع و  1979األمريكية يف  Amin Oilشراة  انا حادت قحكنة التاكيل يف ال ااع جُت ا كامة الكايتية و

اوصلاة، دار  راوأ يف ذلك د. قحند ع د العايا جكر، م ازعات االست نار يف حسيا جُت القاناهل و، ال يقأ على عات  الدولة ساب تعايض اوتعاقد معها تعايضا م اس ا و القاناهل الدويل،
 ما جعدها. و 27،    2001 ال هضة العرجية، الط عة األول، 
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إذا ااهل شرط اوصلاة العامة ضروريا لقيا  الدولة جاالستيال  حو تذميل االست نارات األو  ية انخا رحي خا، إال حهل ه خاا وان خا 
حهل ححخخدا ال ياخختطيأ حهل ياخختلا  هخخلا الشخخرط، إذ ال رقاجخخة علخخى الدولخخة يف تقخخديرها وخخا يعخخد ربقيقخخا للنصخخلاة العامخخة مخخن مخخن ال قخخت يخخرب 

 عدمها.

جريطانيا يف حعقاب اإلورا ات اليت ازبلهتا  هلا ما حادتت جال عل دولة اوكايك يف ردها على الااليات اوتادة األمريكية و
 دب اس ة تذمينها لص اعات ال ًتو .  1938 يف مااوهة رعايا الدولتُت عا 

حهل :راوصلاة العامة وتقا للقاناهل الدويل هي اوصلاة اليت تقدرها الدولة   1938 تقد وا  يف ملارة اوكايك يف عا  
 حال ما ترادر.

سخت نارات األو  يخة،  مما تقد  يتض  حهل شرط اوصلاة العامة يعتأ را خا حساسخيا وشخروعية إوخرا ات اسختيال  الدولخة علخى اال
التقيد هبلا الشرط،  انا حنت يكرس ال قة يف االت اقيات اليت تأمها الدولة اوضي ة مأ اوات نر األو  ، للا ول على الدولة االلتاا  و

 .(9)حيث يعد هلا الشرط ححد دعاخل ضباية األماا  األو  ية داخل إقليل الدولة اوضي ة 

 
 الخاص بعدم مخالفة التزام تعاقدي سابقالمطلب الثاني: القيد 

جاالمت اع عن تذميل اوشروعات األو  ية  تينا لا   نكن جصدد معاهدة جُت دولتُت تتعهد تيها إحدامها ياداد األمر وضاحا
مخن حشخاا  القخاناهل  جخُت حو خ  تخذميل ناشخ ا عخن جمخرد عقخد جي هنخا والإمنخا اخاهل التخاا  الدولخة جاالمت خاع عخن  اونلااة لرعايا األخخرب، و

 اخلا  ا رد حو شراة حو  ية، ذلك حهل م ل هلد العقاد واالت اقات ال تعد معاهخدات علخى ال اخا اوقصخاد يف القخاناهل الخدويل العخا ، و
 ؟عدمتمن  االت اقات يعد إخالال جالتاا  دويل التااؤ  حا  ما إذا ااهل إخال  الدولة جالتااماهتا ال اش ة عن هلد العقاد و راي جالتايل 

 الفرع األول: المقصود بااللتزام التعاقدي السابق

 الاخخيطرة علخخىالتاخخاؤ  حخخا  اوقصخاد جخخااللتاا  التعاقخخدي الاخخاج  الخخلي يعخخد قيخدا علخخى سخخلطة الدولخخة يف  يطخخرح جع خارة حخخخرب
 على االذباهات اواتل خة الخيت وردت جشخذهل ربديخد و التعاقدي الااج  ج ا    عليت ساف نتطر  إل ربديد معٌت االلتاا  اوا  األو  ، و

 يت جيانت:                                                              هلا على ال اا اآل لقاناهل اخلا ، وحشاا  ا تص يف االت ا  القاخل جُت الدولة و

 -موقف القانون الدولي من العقود المبرمة مع الدول :أوال: 

جص ة خاصة يف ال روض اليت تقا  تيها الدولة  لا التااؤ  حاد القضا  الدويل يف م اس ات متكررة، وعن هواجة جصدد اإل
إمنا ها جمرد عقد   ، حهل م ل هلا االت ا  ال يعتأ يف حكل اوعاهدات الدولية، وساجاح لشراة حو  ية دبقتضى ات ا  جاهنا  امتياز مم 

 لتاامات ال اش ة ع ت ال يعد إخالال جالتاا  دويل.اللتايل تاهل اإلخال  جاجا من عقاد القاناهل الداخلي، و
                                                           

 .56 -55عنر هاشل قحند صدقة، اوروأ الااج ،    -9
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إهنا  االمتيازات اون احة ل شاا   استقر القضا  الدويل على زبايل الدولة ح  تذميل اوشروعات األو  ية و رؤيةهبلد ال
على  ت اقات اولاارة ال تالد التاامات دولية، وجُت الدولة، على حساس حهل اال األشاا  و جُت ساجقةالقاخنة هبا دبقتضى ات اقات 

إهنا  االمتياز ها جمرد ممارسة  قها يف الايادة اللي ال يعد استعنالت تصرتا غَت  هلا ال اا تاهل ازباذ الدولة إلورا ات التذميل و
 مشروع تًتتل عليت ماؤولية دولية.

من حشاا  القاناهل اخلا ، تاهل م ل هلا االلتاا    رداون اح ل االلتاا  ل ن اانت الدولة تلتا  جالتعايض يف حالة إهنا  و
تعديل ظروف  سلطة الدولة يف تايَت و ربكنت قااعد القاناهل اإلداري الداخلي اوتعلقة جادارة اورات  و دبعٌتحيكنت قاناهنا الداخلي، 

 .حو  يا  حاستغالها ساا  حااهل اولتا  وط يا 

 
 لفقهية الحديثة بشأن مفهوم االلتزامات التعاقدية الدوليةثانيا: االتجاىات ا

انقانت االذباهات ال قهية ا دي ة جشذهل االلتاا  التعاقدي الااج  إل اذباهُت ا  ُت، اذباد ماتقر على تش يت العقد القاخل 
اذباد  اهل ماتقر على  ا هبلا العقد، وجالتايل قيا  ماؤوليتها الدولية يف حالة إخاله و ،جُت الدولة واألشاا  اخلاصة جاوعاهدة
 األشاا  اخلاصة ل ظا  قاناين وديد ياتند قاتت من م دح العقد شريعة اوتعاقدين.  إخضاع االت اقيات القاخنة جُت الدولة و

 

 :يث من العقود و المعاىدات الدولية في تحديد المسؤوليةدموقف الفقو الح -1

جُت حشاا   الص ة الدولية اللتاامات الدولة ال اش ة عن العقاد اوأمة جي ها و رغل استقرار القضا  الدويل على إنكار
القاناهل اخلا  على الت صيل اللي جي اد، إال حهل وان ا من ال قت ا ديث قد حاو  مأ ذلك حهل ياسأ من م ها  االلتاامات التعاقدية 

 اا  اخلاصة جاوعاهدات.األش الدولية على حنا يان  جتش يت العقاد اوأمة جُت الدولة و

جُت األشاا  اخلاصة األو  ية يعقد  تاهل خمال ة الدولة اللتااماهتا ال اش ة عن عقاد االمتياز اوأمة جي ها و ج ا   على ذلك
  ها اللك.التاامات دولية حساة جاوعاهدات اوعقادة جُت الدو  جاص لية، جاعت ار حهل هلد العقاد تالد وتقا هلا الرحيماؤوليتها الدو 

تاتند جدورها قاهتا اولامة من  ،حشاا  القاناهل اخلا  يقا  هلا ال ظر على حساس حهل االت اقات اوأمة جُت الدولة و و
 .(10)زبضأ جالتايل ألحكامت، تكذهل األشاا  اخلاصة ديكن حهل زباطل هي األخرب جذحكا  القاناهل الدويل العا  العرف الدويل و

 

 

                                                           
، من    2002رمأ إشارة خاصة للاساخل اوقًتحة  ناية األماا  العرجية يف الدو  الغرجيةر، دار ال كر اجلامعي، اإلسك درية، د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو   -10
 .45إل    43
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 :الفقو التفاقيات الدول لشرعية التعاقد إخضاع -2

لعل إحااس ال عض من حنصار هلا االذباد جصعاجة التاليل خبضاع األشاا  اخلاصة ألحكا  القاناهل الدويل العا  
جاواد طاخ ة من االت اقات ليات عقادا خاضعة  –تأيرا وا انتهاا إليت  –م اشرة على هلا ال اا، ها اللي دتعهل إل القا  

إمنا زبضأ ل ظا  قاناين وديد ياتند قاتت  ليات معاهدة خاضعة للقاناهل الدويل العا ، و و ،لقاناهل الداخلي يف دولة من الدو ل
التاكيل ع د  تهي االقااعد اليت تقررها ج قاناين اللي ي ش ت االت ا  ذاتتم اشرة من م دح رالعقد شريعة اوتعاقدينر، حي ال ظا  ال

اليت عراف اليت ورب عليها اوتعاملاهل اللك من األحكا  اواتالصة من األ ، و(11)او ازعة استلهاما من او ادئ القانانية العامة 
 .(12)تشكل يف جمناعها ما ح اد ال عض جقاناهل عأ الدو 

حكا  الاضعية اواتقرة يف القاناهل الدويل جعد إل مصاف األ صلخَتة، اليت   تحيا ما ااهل من حمر هلد االذباهات األ و
يف شذهل االمت اع عن تذميل  ،العا ، تاهل األمر اللي ال شك تيت ها حهل إخال  الدولة جتعهداهتا اوقررة دبقتضى اوعاهدات الدولية

ت يعد خمال ا اللتاا  دويل مشروعات حو  ية معي ة يعقد ماؤوليتها الدولية، جاعت ار حهل إقدا  الدولة على تذميل م ل هلد اوشروعا
 ساج ، مما خيلأ عن إورا ات التذميل يف م ل هلا ال رض ص تها اوشروعة.

على حهل إخال  الدولة جالتااماهتا التعاقدية وتقا للت صيل الااج  جيانت، ليس ها الصارة الاحيدة واال ة القياد اليت ي رضها 
لكية األو  ، إذ يؤاد ال قت الااخد يف الدو  الغرجية جص ة خاصة حهل حخل الدولة و العرف الدويل على ح  الدولة يف حخل ملكية اوا 

 .  (13)التاامات حخرب، على حنا س تطر  إليت تدرويااوا  األو   يلقي عليها 

 

 االستثناءات و القيود بناء على نظرية تغير الظروف الفرع الثاني:

يؤسس    تعهداهتا الدولية اليت التامت هبا دبطل  إرادهتا، واحًت اهل الدويل العا ، حهل على الدولة اواتقرة يف القانا  ئمن او اد
 ن،م خدح العقخد شخريعة اوتعاقخدي، هخي: م خدح حاخن ال يخة ال قها  إلاامية اوعاهدات على  ال ة م ادئ تعتأ قااعد عرتية يف هخلا الشخذهل و
 . (14)م دح  ا حو حولاية االلتاامات الدولية على االلتاامات ال اش ة عن القاناهل الاطٍت

ا تعخخد خملخخة إذا تعهخخدت الدولخخة دبقتضخخى معاهخخدة دوليخخة جاالمت خخاع عخخن االلتصخخا  إل تخخذميل حمخخاا  حو  يخخة، تاهنخخيف هخخلا الصخخدد 
جالتايل تاهل  تتعرض جللك للناؤولية الدولية، و و ممتلكات األوانل قامت جتذميل إذا نقضت تعهداهتا جعد ذلك، و جالتااماهتا الدولية

عخد   قد حقرت قحكنخة العخد  الدوليخة الداخنخة م خدح ، هلا و(15)على احملاال حهل تعامل التذميل يف هلا ال رض جاعت ارد غَت مشروع دوليا

                                                           
 .301  ، 1969 ، وان ي 1، العدد11التذميل يف القاناهل الدويل اخلا ، جملة العلا  القانانية واالقتصادية، الا ة د. حضبد القشَتي، ،  -11
 .46د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ،   -12
 .47 -46د. هشا  علي صاد  ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ،    -13
 .819،    1995د. علي إجراهيل، الاسيط يف اوعاهدات الدولية، دار ال هضة العرجية، القاهرة، الط عة األول،  -14
 .298د. حضبد صاد  القشَتي، اوروأ الااج ،    -15
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 certainقخد وضخ  ذلخك يف القضخية اوعروتخة جاسخل  و مشروعية االستيال  على اولكية جاواال ة ألحكا  معاهخدة ربنخي هخلد اولكيخة،

Germaninterests in polishuppersilesia  ااهل ذلك است ادا إل م دح احًتا  ا قا  اوكتا ة، تقد قررت  ، و 1926س ة
 .(16)فو ينتيصة خمال ة جال دا وعاهدة  احملكنة ع د ربديد التعايض اواتا  ألوانيا عن األضرار اليت  قت دبلكية رعاياها،

ال  اوصاحل، و ا قا  و لك ت ااهل اغتصاجا للننتلكات و إهل عنل جال دا اللي شكل هلد اواال ة   يكن ناع ملكية و
 .(17)رفو يها اوادة الااجعة من معاهدة رعلى الشروط اليت نصت علي ديكن ناع ملكيتها إال ج ا   

اا است  ا  يرد ماتقرا يف القاناهل الدويل، إال حهل ه  دولة لتعهداهتا الدولية الااجقة يعد م دح  اجتا وإذا ااهل م دح احًتا  ال
 .(18)دوهل حهل تقا  ماؤوليتها الدولية  جاالستيال  على اولكية األو  يةدبقتضاد تقا  الدولة  اللي من شذنت وعلى هلا او دح، 

يف هخلا الصخدد حهل تكخاهل الظخروف قخد اختل خت اختالتخا واهريخا عنخا اانخخت يشخَت وانخل مخن ال قخت ا خديث إل حنخت يك خي 
عليت ع د إجرا  اوعاهدة، تال يهل إذهل حهل تكاهل الظروف اجلديخدة غخَت متاقعخة سخل ا حو حهل تكخاهل غخَت راوعخة إل خطخذ الدولخة الخيت تريخد 

ال شخذهل هخا جخارادة األطخراف يف هخلا  ضخاعي يف الظخروف والتالل من التااماهتا دبقتضى اوعاهخدة، ذلخك حهل اواخذلة تتعلخ  ه خا جتغيخَت ما 
 .(19)التغيَت حو مدب تاقعهل لت.

 المطلب الثالث: القيد الخاص بعدم مخالفة مبدأ المساواة وعدم التمييز

عد  التنييا، جعد حهل نتصدب حوال للنقصاد  ن تدئ جدراسة هلا القيد، من خال  التعرض للطاجأ ال ا  و دح اوااواة و
 لا او دح يف تقت القاناهل الدويل العا .هب

 
 عدم التمييز الفرع األول: المقصود بمبدأ المساواة و

ت خرض علخى الدولخة ع خد ازبخاذ إوخرا ات نخاع اولكيخة مخن  ،يشَت ال قت عادة إل حهل األصخا  اواختقرة يف القخاناهل الخدويل العخا 
 عد  التنييا. استيال  حو مصادرة حو تذميل حو غَتها من صار حخل اولكية، حهل ربًت  م دح اوااواة و

 ،الاط يُت حنت ال واز حهل ي طاي اإلورا  على سبييا جماف جُت األوانل و يف جما  ناع اولكية حو التذميل يقصد هبلا القيد
مشخروع دوليخا إذا انصخل علخى ممتلكخات األوانخل  لغَت صا هنا حو تينا جُت األوانل حن اهل، تيعد إورا  التذميل حو ناع اولكية غَت

                                                           
ودباو ها مت إنشا  قحكنة ربكيل سيليايا العليا، اليت حعطت ال رد ح  اإلدعا  حمامها ألول ضباية مصا ت حىت يف   15/05/1922وانيا وجال دا يف حوقعت هلد االت اقية جُت  -16

 مااوهة حكامتت.
 .384،    1972التذميل وآ ارد يف القاناهل الدويل العا ، رسالة داتاراد، الية ا قا ، وامعة القاهرة، د. ع د ال اري حضبد ع د ال اري، -17
 .59ر هاشل قحند صدقة، اوروأ الااج ،   عن -18
 .42 -41د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ،    -19
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علخى حنخا وعخل مخن صخ ة اواخت نر األو خ  وحخدها اوخأر الاحيخد الزبخاذ هخلد اإلوخرا ات، حو إذا انصخل علخى ممتلكخات  ،دوهل الاط يُت
 .(20) ايات حخرباجلن و اية حو و ايات معي ة دوهل حهل يط   على األوانل من عدد من األوانل م

نصاصخا صخرحية تؤاخد التخاا  الخدو   ،تضن ت غال ية االت اقيخات الدوليخة الخيت حجرمخت يف شخذهل ا نايخة اوت ادلخة للنخا  األو خ 
ع خخخد ازبخخخاذ إوخخخرا ات نخخخاع اولكيخخخة حو التخخخذميل يف مااوهخخخة حمخخخاا  رعايخخخا الخخخدو  األخخخخرب حطخخخراف  ،عخخخد  التنييخخخا اوتعاقخخخدة دب خخخدح اواخخخاواة و

 االت ا . 

 
 عدم التمييز الفرع الثاني: الطابع النسبي لمبدأ المساواة و

قد حدث ذلك جص ة خاصة يف الدو  اليت خروت حدي ا من ق ضة  عد  التنييا جطاجعت ال ا ، و يتال م دح اوااواة و
اليت تعندت يف ا َت من األحياهل حهل تتال إورا ات التذميل يف مااوهة اوشروعات اونلااة لرعايا الدولة اليت اانت تقا   ،الستعنارا

 تذميل ااجا للنشروعات األمريكية. للنشروعات اهال دية و ايااندونيتذميل  -:ة الشهَتة هلا الاضأمن األم ل جاستعنارها، و

ال ا  و دح اوااواة وعد  التنييا، يف حنت ال يع ي الدولة جالضرورة من ماؤوليتها الدولية عن اإلورا ات اليت يتاق  الطاجأ 
لعخل حوضخ  م خا  علخى ذلخك هخا حالخة مخا قامخت الدولخة جازبخاذ إوخرا ات التخذميل حو نخاع اولكيخة يف  ازبلهتا يف مااوهة اوا  األو خ ، و

انا حدث يف التذمينات   ي تعايضات ون وردهتل من ملكيتهلدوهل حهل تؤدي ح ،نل على حد ساا األوا مااوهة ال من الاط يُت و
 .(.21)الرومانية ال ال دية و

 بأداء التعويض المطلب الرابع: القيد الخاص بااللتزام

 ضباية حماالت و لك التاا  دويل يتعُت دباو ت على ال دولة ضباية ا قا  اوكتا ة ل و   اوقيل على إقلينها، واه 
تاا  الدويل، مما يؤدي جالتايل إيل جااللتاهنا جللك قد حخلت  يال  على هلد األماا  حو تذمينهاممتلكاتت، تاذا قامت الدولة جاالست

 هلا ذلك جغض ال ظر عن اوعاملة اليت يلقاها رعايا الدولة حن اهل يف تلتا  الدولة اوؤممة جتعايض األو  ، و و جالتعايض التاامها
 .(22)الشذهل

ذلك حىت ال تتال الدولة اوضخي ة عخد  تعخايض اواخت نر الخاطٍت حصخة لعخد  تعخايض  ا قيقة حهل هلا الرحي ها الصااب و
اوات نر األو  ، تقد ترب جعض ا كامات الداتاتارية عد  تعايض اوات نر الاطٍت مقاجل تذميل ممتلكاتت، انا حنت من ناحية حخخرب 

دوهل علل اواخت نر األو خ  حو عخد  اسختطاعتت إ  خات ذلخك، تقخد تقخا  الدولخة جاعطخا   اوات نر الاطٍت جطريقة غَت م اشرة وقد يعاض 
 اوات نر الاطٍت مشروعا است ناريا آخر عاضا عن اوشروع اللي مت تذمينت.

                                                           
 ما جعدها. و 116مراا األوانل، اوروأ الااج ،    اواطن و د. هشا  علي صاد ، اجل اية و -20
 .53وروأ الااج ،   د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، ا -21
 .367،    1988د. تؤاد ع د او عل رياض، الاسيط يف اجل اية ومراا األوانل، دار ال هضة العرجية، الط عة اخلاماة،  -22
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 جخت يف ال قخت و نخاالمع ماختقرا و  اجتخا و حلة جتذميل ممتلكات األوانخل، م خدالتعايض ع د قيا  الدو    دب حص   م دح االلتاا 
القضا  الخدولياهل، انخا حصخ   حقخا مخن ا قخا  األساسخية الخيت تخدخل يف مضخناهل ا خد األد   قخا  األوانخل اوقخررة دبقتضخى العخرف 

ث عخن االذباهخخات انطالقخا مخخن او خدح الخلي يقخخرر ضخرورة تعخايض األوانخخل مقاجخل تخذميل ممتلكخخاهتل، الخلي يعتخأ نقطخخة ال اخ، (23)الخدويل
 اواتل ة اليت وردت جشذنت.

 

 الفرع األول: رفض مبدأ االلتزام بأداء التعويض لدى الفقو االشتراكي

  1989الدو  اوتذ رة جال كر اوارااي جص ة عامة ق خل اهنيارهخا عخا   دو  حوروجا الشرقية و رتض ال قت الااخد يف روسيا و
لا ااهل اوشروع اوخؤمل حو األمخاا  قحخل نخاع اولكيخة مملااخة لرعايخا  م دح التاا  الدولة جذدا  التعايض ع د قيامها ج اع اولكية حو التذميل، و

 دولة حو  ية.

االقتصخخخادي،  هخخخا ترصبخخخة  خخخ  الشخخخعل يف تقريخخخر مصخخخَتد الاياسخخخي و –حخخخ  الدولخخخة يف تخخخذميل مااردهخخخا  –حسخخخاس هخخخلا ال ظخخخر 
نخاع علخى ذلخك تالدولخة الخيت تخؤدي التعخايض عخن األمخاا  الخيت قامخت جتذمينهخا حو  ة ليات من حصا  القاناهل الدويل اوعاصر، وتاولكي

هبلد او اجة ي تهي هلا ال قت إل ن ي وواد حي التاا  ي رض على الدولة  على سيادهتا التشريعية اوطلقة، و ملكيتها إمنا ت عل ذلك ج ا 
 مقاجل التذميل.حدا  حي تعايضات 

قاهل جذهل القيد الاحيد على سلطاهل الدولة يف ازباذ إورا ات ناع اولكيخة حو التخذميل  ،يضيف ال عض من حنصار هلا االذباد
 ة عد  التنييا، تالقاناهل الدويل ال خيا  ل و   إال ح  اوااواة جالاط يُت، تليس ل وانل ا   يف اوطال ها التاامها دب دح اوااواة و

 جالتعايض إذا   يكن هلا ا   قد تقرر للاط يُت.

 أوصافو لدى الفقو الغربي الفرع الثاني:االلتزام بأداء التعويض و

هل يعد حدا د حو على األقل االلتاا  هبلا األدا  شرطا لشرعية قرار  و ،إذا صرت ا ال ظر اآلهل عن عالقة التعايض جالتذميل
، تاهل األمر اللي ال شك تيت ها حهل ال قت الااخد (24)هي اوشكلة اليت س عرض ها الحقا و ؟حو جمرد ح ر من ح ار هلا القرار التذميل

غَت مشروع دوليا، إال إذا حقامت  ووهة نظر هلد الدو  حهل تذميل األماا  األو  ية يعد انتهااا للقاناهل الدويل و يف الدو  الغرجية، و
 حهل حي إورا  ال يصاح ت حدا  تعايض اامل يعد إورا  ش يت جاوصادرة و تعاال، و حاال و ت جدتأ التعايض او اسل والدولة اليت حورت

 .(25)غَت مشروع

                                                           
 وما جعدها. 270،    1972دار ال هضة العرجية،القاهرة،  د. عصا  الدين جايل، ال ظا  القاناين لالست نارات األو  ية اخلاصة يف الدو  األخلة يف ال نا، -23
 .62-61د.هاشل علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ،    -24
 .368د. تؤاد ع د او عل رياض، الاسيط يف اجل اية ومراا األوانل، اوروأ الااج ،    -25
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ترتض هلد الدو  حهل يتل ربديد التعايض جاالست اد إل قااعد القاناهل الاطٍت للدولة ال ازعة للنلكية، إمنا يات د ذلك إل 
 .(26)م دح اإل را  من دوهل ووت ح  الدولية اليت استقرت يف ال قت الدويل، ان دح احًتا  ا قا  اوكتا ة، و او ادئ جعض اوعايَت و

مشروعيتت ال قت الغريب ع د ازباذ إورا ات التذميل يف مااوهة  ااميتت وتلاج ادبال عا  اللي ن و ا ا او اسل  التعايض
 ملكية األوانل، ها على ال اا التايل جيانت:

 المقصود بالتعويض المناسب -1

 اوقصاد جالتعايض او اسل حو العخاد  لخدب ال قخت الغخريب هخا التعخايض الشخامل، حي التعخايض الخلي يغطخي اخلاخارة ال عليخة
ًتت ة ، دبا يف ذلك األضرار غَت او اشرة اتلك او(27)األماا  اليت انتاعت ملكيتها وتقا للاعر الااخد يف الاا  اليت تتادد غال ا جقينة 

على إهنا  عقد متعل  جاولكية او تاعة، جاإلضاتة إل ما تات اوالك القخد  مخن ااخل ااألرجخاح اواختق لة، إل وانخل تااخخد رحس اوخا  
 إل يا  األدا  ال علي و لغ التعايض تينا لا ااهل الدتأ مؤوال لا ل حو ألخر.

 المقصود بالتعويض الحال أو الفوري -2

حو ال اري ها التعايض اللي ول حهل يؤدب تار وقاع إورا  ناع اولكية حو التذميل، حو يف اللاظة  ا ايليقصد جالتعايض 
 اليت يص   تيها هلا اإلورا  مؤ را.

اح قد ذهل إل حد اشًتاط التعايض اوا  ، حي التعايض اللي يؤدب ق ل ازباذ إورا  ناع اولكية ر  هل وان ا من الش  إجل 
اللك صبعية القاناهل  ، و 1925ها ما حوصى جت جال عل اوعهد األمريكي للقاناهل الدويل يف اوشروع اللي حعدد عا   حو التذميل، و

 . 1926الدويل ج يي ا عا  

 
 المقصود بالتعويض الفعال -3

يكاهل شامال حهل  اشًتط ال قت الغريب يف التعايض حهل يكاهل تعاال حو مؤ را، إذ ال يك ي حهل يكاهل التعايض حاال حو تاريا، و
إمنا ول  ما تاتت من اال على الت صيل اللي جي اد من ق ل، و و ،يف م لغت حبيث يغطي ما    اوالك القد  من خاارة تعلية

 ت.م اتطيأ اوالك األو   حهل يات يد الشامل على هلا ال اا قينة اقتصادية حقيقية حبيث ي حيضا حهل يكاهل و لغ التعايض ال اري و

                                                           
 .68د. هاشل علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ،    -26
اوقصاد جالاا  وتقا هلا ال ظر  غَت اوادية وتقا للقينة الااقية ها جاتًتاض عد  وواد حي إورا  يقلل من قينتها م ل إورا  التذميل حو احتنا  وقاعت، و قينة األصا  اوادية و حي -27

قد حقرت صبعية القاناهل الدويل ج يي ا هلا ال ظر عا   رب  ااب التعايض الشامل، وها الاا  او تاح، تاهل   ياود شبة سا  م تاح جال ا ة ل ماا  اوؤممة تقد اقًتحت معايَت حخ
1926  . 
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ال تا ل للنالك الااج  خاارة واقعية، انا حيدث عادة يف  ذلك إال جذدا  التعايض جعنلة ربق  هلا اهدف وال يتذتى 
ا االت اليت يؤدب تيها التعايض جالعنلة احمللية للدولة اليت ازبلت إورا  التذميل حو جذي عنلة حخرب، تينا لا اانت هلد العنلة حو 

ها ما ت دو تيت اخلاارة ال علية للنالك األو   واضاة، خاصة إذا اانت القاانُت احمللية ربرمت  وتلك غَت قاجلة للتاايل إل اخلارج، 
 من إعادة است نار حماالت يف القطر اوضيف.

لا اانت هلد العنلة هي عنلة الدولة  على حهل الرحي الغالل يف ال قت الغريب يكت ي جذدا  التعايض جعنلة قاجلة للتاايل، و
 لتذميل ذاهتا، حي العنلة احمللية للقطر اوضيف.اإورا ات  اليت ازبلت

ضبايخخة االسخخت نار، هخخا حهل يخخؤدب  الخخيت اعت قتهخخا جعخخض اوعاهخخدات اخلاصخخة جتشخخصيأ ول خخخَت ا لخخا  للناخخت نر األو خخ ، لعخخ
 ازبل إورا ات التذميل.التعايض جعنلة االست نار، حي جالعنلة اليت دخل هبا اوا  األو   اوات نر يف القطر اوضيف اللي 

 الفرع الثالث: موقف الدول النامية من حيث إقرارىا لمبدأ التعويض

لقي او ها  التقليدي للتعايض معارضة شديدة من الدو  ال امية، جاعت ار حهل هلا او ها  التقليدي يتعارض مأ ح  الدولة 
إدخا   مأ ح  الدولة يف إعادة ت ظيل اهيكل االقتصادي و  رواهتا ويف التذميل، انا حنت يتعارض مأ الايادة االقتصادية للدولة على 

 .(28)إصالحات اقتصادية

حما عن ماقف الدو  ال امية من قاعدة التعايض تقد وا  متاسطا جُت اذباهُت، تهي   ت كر م دح التعايض انا تعلت 
ال عا ( انا حرادت الدو  الغرجية، تقد  الكايف و   تذخل يف الاقت ن ات جقاعدة التعايض )ال اري و الدو  االشًتااية، و

 ح  ا  إورا  التذميل و ،ماتندة ذلك من اونارسات الدولية لية وديدة تتطلل التعايض او اسلاستالصت هلد الدو  قاعدة دو 
رارات األمل اوتادة اوتعلقة ق ححكا  احملاال الدولية، ساا  اانت قحاال ربكيل حو قحكنة العد  الدولية تضال عن االت اقات الدولية و

 .(29)جاواضاع

 على عدم مراعاة قيود القانون الدوليالثاني: الجزاء  المبحث

رحي ا تينا س   حهل القاناهل الدويل العريف ي رض على الدولة اليت تقا  جازباذ إورا ات التذميل حو االستيال ، حو ناع اولكية يف 
 جعض القياد اليت ياتلامها ا د األد  وعاملة األوانل يف القاناهل الدويل. ،مااوهة االست نارات األو  ية

                                                           
 ،   1999العشرين، العدد ال الث، س تنأ،  ة ود. خالد قحند اجلنعة، إهنا  الدولة اوضي ة لالست نار ات اقية االست نار مأ اوات نر األو  ، جملة ا قا  الكايتية، الا ة ال ال  -28

113. 
 ما جعدها.  و 142روأ الااج ،   راوأ يف هلا اواضاع ت صيليا، علي حاُت اولال، دور اوعاهدات الدولية يف ضباية االست نارات األو  ية اخلاصة يف الدو  ال امية، او -29
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ر التااؤ  يف هلد ا الة انا حشرنا ساجقا عن اجلاا  اوًتتل حو اوقرر يف حالة خمال ة الدولة ألحد هلد القياد، انا لا اي 
عد  التنييا، حو لإلخال  جالتاا  تعاقدي  عاة م دح اوااواة وقامت جتذميل اولكية األو  ية إما هبدف ربقي  مصلاة خاصة حو لعد  مرا

 ساج ، حو لعد  االلتاا  دب دح التعايض.

مما ال شك تيت حهل إورا ات التذميل يف م ل هلد ا االت ساف تتال جعد  اوشروعية واال تها ألحكا  القاناهل الدويل 
 .(30)يل على القاناهل الداخليتروي  ححكا  القاناهل الدو  ذلك نتيصة لانا و العريف، و

إنكار حي ح ر قاناين لت، ح  يتل االات ا   ا كل ج طالهل قرار التذميل و وي  ححكا  القاناهل الدويل العا ؟لكن هل يقتضي تر 
 ى قرار التذميل دوهل جعضها األخر؟دبصرد رتض جعض اآل ار اوًتت ة عل

 يت جيانت:، على ال اا اآل(31)انقال ال قت حا  هلد اواذلة إل اذباهُت خمتل ُت

 تقديره المطلب األول: االتجاه نحو تقرير بطالن قرار التأميم و

ظهر هلا االذباد لدب ال قت الغريب يف ال داية ليعأ عن ردود ال عل الع ي ة اليت سادت يف الدو  الرح الية يف م اس ة 
لتذمينات اليت سبت دوهل حدا  حي تعايضات تعد جاطلة من ووهة ، تقد حعلن هلا ال قت حهل هلد ا 1917التذمينات الااتييتية عا  
ل حدود الدولة حي ح ر قاناين، دبا يف ذلك عد  قدرهتا على نقل اولكية داخ عليها ًتتليمن مث ياتايل حهل  نظر القاناهل الدويل، و
 .(32)التذميل اليت حصدرت قرارات

لكن  إل ا صا  على جمرد س د للنلكية دبقتضى قاناهنا الاطٍت، و حساس ذلك حهل الدولة اليت جلذت إل التذميل إمنا تاعى
يف مااوهة الدو  األخرب ال ديكن االحتصاج جللك الا د إال إذا ااهل قد مت ااتااجت جاسيلة مشروعة دوليا، تاذا ااهل القاناهل الدويل 

 دهل يف اولكية ها الا د الاحيد اوعًتف جت دوليا يكاهل س ال يقر هلد الاسيلة اعتأت اولكية الزالت جاقية للنالا الااجقُت، و
 . (33)جغض ال ظر عن ا   اجلديد اللي نشذ داخليا تقط دبقتضى التذميل

الكاجية لعد  ا اية  االندونياية و سباك حنصار هلا االذباد جاألتكار اوتقدمة لي تهاا إل جطالهل قرارات التذميل اإليرانية و
يف تقديرهل خمال ة للقاناهل الدويل العا  اللي تارت ححكامت لديهل على حساس حهنا تقضي جضرورة حدا  ها ما يعد  التعايضات، و

 تعايضات ااملة.

يف س يل تالقي االعًتاض اللي قد ياوت إل ووهة نظرهل يف ا االت اليت يعرض تيها ال ااع على القضا  الاطٍت لدولة 
ها ما ااهل ديكن  َت ملا  يف هلد ا الة جتط ي  قاناهل ماقأ اوا  وتقا لقااعد الت ازع، وحخرب، يؤاد حنصار هلا االذباد حهل القاضي غ

                                                           
 .129مراا األوانل، اوروأ الااج ،    اواطن و د. هشا  علي صاد ، اجل اية و -30
 .68ند صدقة، اوروأ الااج ،   عنر هاشل قح -31
 91د. هشا  على صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ،    -32
 . 305 -304د. حضبد القشَتي، يف عرضت هلا الرحي، اوروأ الااج ،    -33
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 حهل يؤدي جت إل ا كل جاالمة إورا ات التذميل اليت ازبلهتا دولة اواقأ يف مااوهة األماا  األو  ية الكاخ ة يف هلد الدولة، ذلك حهل
ها ما ال يتذتى إال إذا ااهل القاناهل اولاار غَت خمالف  ها قاناهل جاوعٌت الصاي  وخضاع اوا  لقاناهل ماقعت ي ًتض حهل قاناهل اواقأ 

من مث  ألحكا  القاناهل الدويل العا ، حما إذا ااهل قاناهل دولة اواقأ خيالف هلد األحكا  انت ت ع ت ص ة القاناهل الااول التط ي ، و
 يتعلر تقرير شرعية التذميل وتقا ل صاصت.

اليت ازبلت يف  ،ايةنيج طالهل إورا ات التذميل االندو  تقد تعُت على القاضي اهال دي م ال حهل حيكل لكاألمر ال ما دا 
مااوهة األماا  اهال دية يف اندونيايا رغل سالمة هلد اإلورا ات وتقا لقاناهل اواقأ )القاناهل االندونياي(، ما دا  حهل اإلورا ات 

اال اولاارة قد سبت دباال ة القاناهل الدويل العا ، مما ي  ي عن القاناهل االندونياي ص تت الشرعية اقاناهل واول التط ي  حما  احمل
 اهال دية.

يف الدو  الرح الية الغرجية ن اها،  لرحي الغالل يف ال قت اوعاصر حىتعلى حهل االذباد الااج  قد وا  خمال ا وا انتهى إليت ا
حىت لا خال ت يف جعض األحياهل  ،جعض اآل ار عليها تاورا ات التذميل لدب ال قت الااخد هي إورا ات سيادة يتعُت حهل ترتل

 اوقررة يف القاناهل الدويل. األحكا  اخلاصة حبناية اوا  األو   و

إذ ال واز وتقا هلا ال ظر حهل نتصاهل ح ر التذميل اا د ناقل للنلكية يف شذهل األماا  الكاخ ة يف الدولة اليت ازبلت هلا 
اللي حنكر على التذمينات اإليرانية دباكنة عدهل،  cambel))القاضي اإلجنلياي  هلا تقد نظر ال قت اإلجنلياي إل حكل اإلورا ، و

 قدرهتا على نقل ملكية األماا  قحل التذميل الكاخ ة جايراهل يف ذلك الاقت جدعاب خمال ة هلد التذمينات للقاناهل الدويل، اااجقة م عالة
اا د ناقل ولكية األماا  الكاخ ة يف إقليل   ،ذهل االعًتاف جالتذميلمؤس ة يتعُت الرواع ع ها لتعارضها مأ القضا  اواتقر يف ش و

 .(34)الدولة اليت ازبلت اإلورا 

جاعت ارهخخا ححخد القيخخاد الخيت ي رضخخها القخاناهل الخخدويل  -ديكخن القخخا  حهل قخرار التخخذميل الخلي يخختل دوهل حدا  حي تعايضخات  حخخَتا
ال يًتتخل عليخت حي ح خر قخاناين، دبخا يف ذلخك عخد  قخدرة  غَت مشروع من الاوهة الدوليخة و و جاطال ا، وتقا هلا االذباد يعتأ قرار  -العريف

 هلا القرار على نقل اولكية داخل حدود الدولة اليت حصدرت قرار التذميل.

 الب نحو التزام الدولة بالتعويضالمطلب الثاني: االتجاه الغ

يلهل إل حهل عد  اوشروعية حو  الدو  الرح الية الغرجية ن اها، و يعأ هلا االذباد عن رحي غال ية ال قت اوعاصر حىت يف
ال تعد  ال طالهل ال ديكن حهل يلا  قرار التذميل ذاتت، جاعت ار حهل إورا ات التذميل تعد استعناال    مشروع لصي  جايادة الدولة، و

اوقررة يف القاناهل الدويل، تالتذميل ي تج ح ارد الكاملة داخل  ولا خال ت او ادئ الدولية اخلاصة حبناية اوا  األو    جاطلة يف ذاهتا و
 .(35)ال يقأ على عات  الدولة ساب االلتاا  جالتعايض حدود الدولة حو يف مااوهة الدو  األخرب، و

                                                           
 .93إل    91د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ، من    -34
 .70إل    68عنر هاشل قحند صدقة، اوروأ الااج ، من    -35
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ااتا ت حاد القضا  الراو  يف الدو  الغرجية ذاهتا هلا ال ظر، تاحملاال اهال دية م ال اعًتتت جذهل حكامة اوكايك قد 
  خيتلف األمر لدب القضا   جصرف ال ظر عن عد  مشروعية هلا اإلورا  من الاوهة الدولية، و ملكية ال  ط تار قيامها جالتخذميل و

اليت ورد عليها رغل عد  مشروعية هلد التذمينات  ،األمريكي الغالل اللي اعًتف جذ ر التذمينات الااتييتية على نقل ملكية األماا 
 . (36)نظر القاناهل الدويل، انا ت ارد احملاال األمريكية من ووهة 

حاخخدت الاخخااج  هخخلا ال ظخخر، تقخخد سخخ    كامخخة الااليخخات اوتاخخدة دب اسخخ ة التذمينخخات الكاجيخخة حهل حعل خخت رحيهخخا يف القضخخية 
ًتدادها تخار وصخاها طلل مالاها القخدامى جاسخ هي س ي ة مشلتها إورا ات التذميل يف ااجا و ، وBAHIA de NIPEاوعروتة جاسل 
قخخررت حكامخخة الااليخخات اوتاخخدة علخخى لاخخاهل اواتشخخار القخخاناين لخخازارة اخلارويخخخة  و اوتاخخدة األمريكيخخة، ترتضخخت دعخخااهلإل الااليخخات 
العالقة  ها ما يؤ ر على حهل التذمينات الكاجية قد تكاهل غَت مشروعة وتقا للقاناهل الدويل، و يف ملارتت اورتاعة إل احملكنة األمريكية،

لكن عد  مشروعية التذمينات الكاجية على هلا ال اا ال تؤ ر على قدرة هخلد التذمينخات علخى  الكاجية، و جُت ا كامتُت األمريكية و
 ها ما يتعُت على القضا  األمريكي االعًتاف جت. نقل ملكية األماا ، و

ال حد  على  يت تتال جاواال ة ألحكا  القاناهل الدويل، وهبلد او اجة يرتض الرحي الغالل تقرير جطالهل إورا ات التذميل ال
هي  سالمة هلا ال ظر من حنت   ربدث ساجقة دولية واحدة طال ت تيها دولة من الدو  جاعادة اوشروع إل حصااجت القدامى، و

 ال تيصة الط يعية اوًتت ة على جطالهل إورا ات التذميل. 

ححكا  متعددة، ت ي حكل قحكنة التاكيل الداخنة يف رقضية سيليايا العليار قررت جارا القضا  الدويل هلا االذباد يف 
 مايا 15   دبقتضى معاهدة و يف اوأمة يفاحملكنة حهل تذميل جال دا ل عض اونتلكات األوانية يعد إخالال جالتاامها التعاقدي الااج

الستاالة استعادة الرعايا األواهل ونتلكاهتل تال م ر من القضا  وعل من هلا التذميل إورا  غَت مشروع، على حنت جال ظر   1922
 قد تااترت ححكا  القضا  الدويل جعد ذلك على ن س هلا اوعٌت. جالتعايض، و

االلتاا   على هلا ال اا تاهل اجلاا  الاحيد ع د عد  مراعاة الدولة ألحكا  القاناهل الدويل ها اوطال ة جالتعايض ال قدي، و
 ال يتصار حهل يكاهل شرطا من شروط صاتت. يًتتل على واقعة الحقة للتذميل، و جالتعايض

ها ما يتعُت على الدو   ترتد هلد ا لا  إل التاليل غَت اوشروط جالتذميل ااورا  سيادة لت ح رد اا د ناقل للنلكية، و
 األخرب االعًتاف جت.

 روعا من ووهة نظر القاناهل الدويللا ااهل مش ا ا  حهل التذميل و حا  القينة العنلية هلا اجلاا ، و راي على حهل التااؤ  
 عات  الدولة اليت ازبلت اإلورا . حيضا يًتتل حيضا التااما جالتعايض على

وعة من ووهة نظر التذمينات غَت اوشر  تهل يعٍت ذلك حهل األمر ساف ياتاي يف ال هاية جُت حالة التذمينات اوشروعة و
 القاناهل الدويل؟

                                                           
 اهال دي. ما جعدها، حيث يشَت إل جعض األحكا   الصادرة عن القضا  األمريكي و و 306راوأ حبث الداتار حضبد القشَتي الااج  اإلشارة إليت،    -36
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 جُت التذميل اوشروع )التذميل القاناين( و :مؤادا وواب الت رقة جُت ا التُتيل ال قت ا ديث عن هلا التااؤ  جال  ي، و
ااهل حو  من حنشذ هلد الت رقة هي احملكنة الداخنة للعد  الدولية يف قضية  ، و(37)التذميل غَت اوشروع )التذميل غَت القاناين( 

 .(38)  1928ر عا   CHORZOW FACTORYر

، حو يف ا الخة الخيت يكخاهل تيهخا التخذميل اس تال ايف يكخاهل التعخايض، سخاا  جال اخ ة للاالخة الخيت يكخاهل تيهخا التخذميل مشخروع
 ، على ال اا التايل جيانت:اغَت مشروع

 الفرع األول: أداء التعويضات الجزئية في حالة التأميمات المشروعة

حهل التعايضات اجلاخية اليت يقضي هبا  و، وصاتت التقليدية انا جي ا من ق لجالتعايض جمردا عن حالتذميل اوشروع يرتل التااما 
 العرف الدويل اوقرر للاد األد  للاناية الدولية للنا  األو  ، ت ًتض مشروعية التذميل وتقا ألحكا  القاناهل الدويل.

يل اوشروع ها تكرة راإل را  جال س لر مأ ما تاتت عت من قياد إهل حساس التاا  الدولة جالتعايضات اجلاخية يف حالة التذم
 .(39)مدب األضرار اليت يؤخل هبا يف االعت ار تتصل جتقدير قينة التعايض و

، حنت إذا ااهل التذميل قانانيا  1928قد قررت احملكنة الداخنة للعد  الدولية يف القضية اوشار إليها ساجقا عا   و
اوضي ة لالست نار تلتا  تقط جدتأ قينة اونتلكات اوؤممة )حصا  اوشروع تقط( يف يا  التذميل مأ دتأ تااخد  )مشروعا(، تاهل الدولة

 .(40)على هلد القينة حىت تاريخ الدتأ

، حادت  1979ضد ا كامة الكايتية عا   «AMIN OIL»انا حخلت جعض جلاهل التاكيل هبلا او دح، ت ي دعاب 
عليت حكنت احملكنة  غَت خمالف ألحكا  القاناهل الدويل، و طاوا ااهل جغرض اوصلاة العامة تها قرار مشروع واحملكنة جذهل التذميل 
 . (41)جالتعايض او اسل

اليت يتعلر التناك ج كرة ال ظا  العا  الست عاد حي ح ر من ح ارها، ا ة إلورا ات التذميل اوشروعة، خيتلف األمر جداهة جال 
  ها مطاجقة للقاناهل الدويل العا .  ما دامت حبكل تعري

 

 

                                                           
 .97إل    95الااج ، من   د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ  -37
 .72عنر هاشل قحند صدقة، اوروأ الااج ،    -38
 .98د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ،    -39
 ما جعدها. و 116، د. خالد قحند اجلنعة، اوروأ الااج ،    1928ر لعا  CHORZOWراوأ قضية مص أ ر -40
 وما جعدها. 27   2001يا جكر، م ازعات االست نار يف حسيا جُت القاناهل واوصلاة، دار ال هضة العرجية، الط عة األول، د. قحند ع د العا  -41
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 الفرع الثاني: أداء التعويضات الشاملة في حالة التأميمات غير المشروعة

التذميل غَت اوشروع يرتل التااما على الدولة جذدا  التعايض الكامل حو الشامل، حي التعايض الخلي يتضخنن تغطيخة مخا  خ  
 من اال.ما تاتت  اوات نر األو   من ضرر حقيقي و

على ذلك تاذا ازبلت دولخة إوخرا ات التخذميل يف مااوهخة حمخاا  حو  يخة يف إقلينهخا جاواال خة ألحكخا  معاهخدة دوليخة سخاجقة 
يًتتخل علخى  مخن ووهخة نظخر القخاناهل الخدويل، و ةالخة تعخد غخَت مشخروعتلامها جعد  تذميل هلد األماا ، تاهل إورا ات التخذميل يف هخلد ا 

الخيت يقضخي هبخا العخرف الخدويل  ،لخيس دبصخرد التعايضخات اجلاخيخة الخيت ازبخلت هخلد اإلوخرا ات جالتعايضخات الكاملخة وذلك التاا  الدولة 
 اوقرر للاد األد  للاناية الدولية للنا  األو  . 

ررت حهل هلا ال ظر يف حكنها الصادر يف قضية رسيليايا العليار الااج  اإلشارة إليهخا، حيخث قخ قحكنة العد  الدوليةحيدت 
وخل حهل يغطخي ااتخة األضخرار علخى حنخا وعخل  ،التعايض اوقرر يف حالة تذميل الدولة ونتلكات األوانل إخخالال جخالتاا  تعاقخدي سخاج 

 حادتت يف ححكامها الالحقة. ها ما عادت احملكنة و اوالك القد  يف مراا مشاجت ورااد الااج  ق ل ذبريدد من حماالت، و

حسخخاس التخخاا  الدولخخة جالتعايضخخات الشخخاملة يف حالخخة التخخذميل غخخَت اوطخخاج  ألحكخخا  القخخاناهل الخخدويل هخخا تكخخرة ذبخخدر اإلشخخارة حهل 
عنل غَت اوشروع )حو يف رحي ال عض تكرة اإلخال  جا   اوكتال(، دبا يًتتل عليها من تطلل تغطية ما ضاع من اال جاإلضاتة 

 .إل تغطية األضرار ال علية وتقا للن ادئ العامة

مأ ذلك، ي قى قرار التذميل غَت اوشروع قاخنا جاص ت من قرارات الايادة، دبا يًتتل على ذلخك مخن ووخاب اعخًتاف الخدو  
 األخرب جذ رد اا د ناقل ولكية األماا  الكاخ ة يف إقليل الدولة اليت ازبلتت.

ايلالة دوهل ترتيل جعض اآل ار اوًتت ة على على حنت حي  للنااال الاط ية للدو  األخرب حهل تاتاد  تكرة ال ظا  العا  لل
 .(42)التذميل اوتعارض مأ ححكا  القاناهل الدويل

، تها قادر على نقل ملكية األماا  الكاخ ة يف إقليل الدولة اغَت مشروع مما س  ، نرب حهل قرار التذميل ساا  ااهل مشروعا حو
تذميل حماالت، إال حهل التااؤ  اليت ازبلتت جاعت ارد من قرارات الايادة، مأ جقا  ا   للنات نر األو   يف ا صا  على التعايض مقاجل 

 ميل حماا  األو   دوهل دتأ حي تعايض مقاجل ذلك.تقا  جتذ ر عن ا الة اليت تقا  تيها الدولة جالتعاف يف استعنا  ا  ، واي 

القاعدة العامة تقضي جذنت ليس حما  اوات نر األو   إال حهل يلصذ إل الاساخل القضاخية اوتاحة داخل  هليف هلد ا الة، تا
 ل العالج اوتاحة داخل الدولة الدو  اوضي ة لالست نار للنطال ة جتعايضت عن ممتلكاتت اليت مت تذمينها، حي حهل عليت حهل يلصذ إل س

                                                           
 .99إل    97د. هشا  علي صاد ، ا ناية الدولية للنا  األو  ، اوروأ الااج ، من    -42
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حما  قضا  الدولة اوضي ة، تيصاز لت حهل يلصذ إل دولتت  (44)، حما إذا حخ   يف ذلك حو تعرض إلنكار العدالة(43)اوضي ة لالست نار
 .(45)الدويل العا  نايتت جالاساخل الاياسية والدجلاماسية، وهلد ما تانى ج ظرية ا ناية الدجلاماسية واوعروتة يف تقت القاناهل 

 الخاتمة

 أوال: النتائج

 حخل ملكية اوا  األو   جاص ت إورا  يدخل يف صنيل اختصاصها اإلقليني ال اجأ مخن سبلك الدولة ا رية اوطلقة يف -1
 حقا  الايادة.

اولكيخة يف مااوهخة إهل القاناهل الدويل العريف ي رض على الدولة اليت تقا  جازباذ إورا ات التذميل حو االسختيال ، حو نخاع  -2
 جعض القياد اليت ياتلامها ا د األد  وعاملة األوانل يف القاناهل الدويل. ،االست نارات األو  ية

شرط اوصلاة العامة يعتأ را ا حساسيا وشروعية إورا ات اسختيال  الدولخة علخى االسخت نارات األو  يخة، حيخث يعخد إهل  -3
   ية داخل إقليل الدولة اوضي ة.هلا الشرط ححد دعاخل ضباية األماا  األو

إذا تعهخخدت الدولخخة دبقتضخخى معاهخخدة دوليخخة جاالمت خخاع عخخن االلتصخخا  إل تخخذميل حمخخاا  حو  يخخة، تاهنخخا تعخخد خملخخة جالتااماهتخخا  -4
 تتعرض جللك للناؤولية الدولية. قامت جتذميل ممتلكات األوانل، و الدولية، إذا نقضت تعهداهتا جعد ذلك، و

 

 تثانيا: التوصيا

 على الدولة حهل ربًت  تعهداهتا الدولية اليت التامت هبا دبطل  إرادهتا. -1
ول على الدولة ع د ازباذ إورا ات ناع اولكية من استيال  حو مصادرة حو تذميل حو غَتها من صار حخل اولكية، حهل  -2

الاط يُت  جماف جُت األوانل وعد  التنييا، حبيث حنت ال واز حهل ي طاي اإلورا  على سبييا  ربًت  م دح اوااواة و
 لغَت صا هنا حو تينا جُت األوانل حن اهل.

 تعاال.  حاال و ضرورة تعايض األوانل مقاجل تذميل ممتلكاهتل تعايضا م اس ا و -3
 

* * * * * * * * * * * * * * * 

                                                           
 .  333،    1996ال شر،  الاال (، اجلا  األو ، دار ال صر للتازيأ ود. قحند مصط ى يانس، م ادئ القاناهل الدويل العا  )قاناهل  -43
 ومن صار إنكار العدالة: -44
 الصادرة عن سا  نية جقصد اإلضرار جاألوانل جملرد حهنل حوانل، حو م أ األو   حصال من اللصا  إل القضا ، األحكا  الظاوة، و -أ
 عد  ت  يل ا كل الصادر لصاحل األو  ، -ب
 انتشار الرشاة جُت قضاتت، تااد اجلهاز القضاخي و -ج
 تدخل ا كامة يف حعنا  القضا . تذخَت ال صل يف الدعاوب جشكل م الغ تيت، و -د

 .  371،    1995ك درية، راوأ يف ذلك: د. قحند سامي ع د ا نيد، حصا  القاناهل الدويل العا  )القاعدة الدولية(، اجلا  ال اين، دار اوط اعات اجلامعية، اإلس
 .73عنر هاشل قحند صدقة، اوروأ الااج ،    -45
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