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 المبحث الرابع

 المصادر المساعدة في القانون الدولي العام

 
  00 الىمن النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية ( 83 )بعد ان اشارت المادة 

 المعاهدات و 

 العرف و 

  مبادئ القانون العامة 

 احكااا   00 قضتتت بتتان اتتحك المحكمتتة نستتنميت انتتد اتتدم نتتوانر اتتحك الم تتادر ان نر تتت التتى

باانباراتتا  00  لمخنلتتا االمتتم 00ومااهاهك كبااار الماافل ان ااان القااانون العااا   00 المحاااك  

 الى نعيين القوااد القانونيةوسائل نسااد 

 ـ:نالم ادر المساادة ني القانون الدولي العام اي 

  واحكا  القضاء 

   ومهاهك كبار المفل ان ان القانون العا 

 منتى وانقتت االمتراا  00  واألن تاامبادئ العتدل  00 كهلك تستطاع المحكمة الرجوع الى

 المننازاة الى حلك

 000وسنسنعرض بإي از احك الم ادر  000

 

 الفرع االول

 احكام القضاء
 

  00  االول للقانون الدولي المسااد نعد احكام القضاء الم در 

   وال تتعاداها الااى  قااا  وايااد  00  حاا  ان مممااة القاضاان تقتىاار يقاى تطباااا القااانون القااا

 جدادة لققانون الدولن

 بالنسبة للنزاع المحكوم نيت   00 امراا النزاع إالال يلزم  00 كما ان حكم المحكمة الدولية

 نقم 

o  ان مهمتتة  00متتن النظتتام االساستتي ( 83 )نتتي  تتدر المتتادةورد ويتدل التتى حلتتك متتا

 المحكمة اي نمبيق القانون الدولي 

o ال يكون ل  قوة االلزام اال بالنسبة لمن  تدر بيتنهم )ان حكممامن ( 95 )ونص المادة

 (ني ن ل وني خ وص النزاع الحي 

o  امكن التمسك بما من  بل  00 ال نعنبر كسوابق قضائيةومع ان احكا  المحاك  الدولاة

انتت  متتن الممكتتن الر تتوع اليتت   إال 00 الاادول اال اار  ااان القضااااا المتماققااة ال حقااة 

ولنفسير ما غمض  00 الدولي لالسندالل الى ما او قائم وممبق من قوااد القانون

 ان 



الى ما سبا ان  00 االننائية وأرائهانشير ني احكامها الدائمة ل الدولية وكثيرا ما كانت محكمة العد 

  الى سبيل االسندالل واالانداء الى قوااد القانون 00السابقة  آرا ماواحكامما  ا هت به ان

 00 ايضا الى المسلك نفس  ونسير محكمة العدل الدولية 

  اثتر احكتام )نتي قضتية  4591االننائي الحي ا درن  محكمة العدل الدولية اتام  الرأيمثالها

الى  00 السالف الهكراما رأاقد اشارت ان ( المنحدة لألممالنعويض ال ادرة ان المحكمة االدارية 

 بشان النعويض ان االضرار الني نحدث ني اثناء خدمة االمم المنحدة  00سابق لها  رأي

 

 

 الفرع الثاني

 الفق  الدولي

من  هو مههك كبار المفل ان ان القانون الدولن العا  00 م در ثاني 00 يضاا الى الم در السابق 

من النظتام االساستي لمحكمتة العتدل (83د  المادة  )وقد حكرت احا الم در الفقرة 00 م تقف االم 

 الدولية

 لشار  وتحقاال مباادئ و واياد القاانون  00 وينمثل دور الفقهاء نيمتا يقدمونت  متن دراستات وبحتوث

 من احكام وكشا  وانب النقص نيهاما اسايد ان اقبات وت سار ما اتضمنه القانون م 00 الدولن 

  

  00وقد نؤدي احك االراء احيانا  

 00 او  الى نعديل القوااد المو ودة  

  ـ:سواء  يها من قبل الدولنان مريق نب انشاء قوااد دولية  ديدة 

o  بالنص يقاما ان المعاهدات او 

o اتغدو جزءا من العرف الدولن  باطراد سارها يقاما 

  مثال حلك ما قام ب  الفقهاء ني نموير وازداتار القتانون التدولي بالنظريتات والبحتوث

 0وغيرام  الني قام بها نينوريا وسوارس و روسيوس الملقب بابي القانون الدولي

 

 

 الفرع الثالث

 واألنصافمبادئ العدل 

 
  من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية(83)لقد ن ت الى احا الم در الفقرة االخيرة من المادة 

 (واقا  أي ا  ل بما لقمحكمة من سقطة ال ىل ان القضاة   ال اترتك يقى النص المتقد  هكره

 (متى وااا اطراف الديو  يقاه واألنىافلمبادئ العدل 

  00ليست نكرة  ديدة  00واألن اا ان نكرة الحكم بمقنضى مبادئ العدل  

  اقد ورد النص يقاما بىاغ م تق ة ان يدد مان المعاهادات الدولااة ترجاع الاى القارنان الساابع

 يشر والتاسع يشر 

  كما ورد النص يقاما ااضا ان يدد كبار من المعاهدات المعقودة بعاد الحارك العالمااة االولاى

 ( 4383نفاقية  نيا العامة لسنة ا)ومنما



 الدولية من اسنقراء بعض االحكام القضائية  واألن ااويمكن نحديد مفهوم مبادئ العدل  

   ااان  ضاااة  2511اقاد جاااء ااان الحكاا  الااهي اىاادرته محكمااة التحكااا  الدا مااة ااان الهاااي يااا

  0 ألنرواجاانالبحارة 

 ((ال امكان اال اه  2512الواردة ان االت ا اة ال اىة لسانة (القانون والعدالة)ان يبارة

باالمعنى الاهي  وإنماابما اان معناهاا التققاادي والمساتعمقان اان القضااء االنكقوسكساونن 

بوى ما متمازة (المبادئ العامة للعدالة)ات ا يقاه اغقك اقماء القانون الدولن أي بمعنى

 ((لدولة ماين أي نظا   ضا ن  اص او ين أي  انون دا قن 

 

  منازيات بان الوالاات المتحدة االمراكاة والمكساك ان حك  لماا سانة الكما  ضت لجنة تسواة

الشعور الطباعن بالعدالة بايتبارها شاعورا مساتق  يان )بان معنى العدالة انىرف الى 2511

 (با القضا اةامبادئ القانون وين السو

 

 ـ:االنيةيكون غرضها من حلك نحقيق احد االمور  واألن ااواندما نمبق المحاكم مبادئ العدل  

  00 ال سيما في تحديد المسؤولية الدولية 00لتخفيف من صالبة القواعد القانونية ا 0 1

 تخفيفية  ألسبابوعندئذ يقال ان القاضي الدولي انزل من شدة القانون                      

  وفي هذه الحالة يبتكر القاضي الدولي قاعدة  00تكملة احكام القانون الوضعي في حالة نقصها او سكوتها  0 2
 قانونية جديدة        

      والحكم  00 عدم مالئمة للظروف الجديدة  00او  00 اهمال القانون الموجود لما فيه من قسوة وصرامة 0 3

 لك مخالفا للقانونوان كان ذ 00 وإنصافبما هو عدل       
 

 00الثالثتتة ستتالفة التتحكر  لألغتتراضنحقيقتتا  00 واألن تتااوالقاضتتي انتتدما يمبتتق مبتتادئ العتتدل  

يكمتل  00 حيث يخلق قاادة  ديدة 00انما يقوم بالواقت بدور المشرع  00وخا ة الثاني والثالث 

 وإن اايحكم بخالا القانون ونقا لما يراك ادال  00بها نقص القانون او 

 

  00اوردت قيودا الى القاضي اند نمبيق  للعدالة ( 83 )ان المادة إال 

 بعتد نخويتل المترنين المننتازاين لت   تراحة نتي  00 إال 00 نلم ن ز ل  الر وع الى العدالة

  حلك

o 00اخنياريا ل  مبادئ العدل واألن اا  حيث ي بح نمبيق  

o تضاااى مباااادئ العااادل بعباااارة ا ااار  ان موااقاااة الطاااراان يقاااى ان تحكااا  المحكماااة بمق

 نبه القانون الدولن المستمدة من مىادره الشكقاة بال تقزمما  00 واألنىاف

 المعاهدة و 

 العرف و 

 مبادئ القانون العامة 

  والحكتتم بمقنضتتى القوااتتد النتتي نخلقهتتا المحكمتتة بنفستتها حلتتك ان الموانقتتة المتتحكورة

التى احتد المترنين ان كما قد نبتيح لهتا كتحلك الملتب  00نسمح للمحكمة ان نفعل حلك 

 يننازل ان حقوق  القانونية



 

 
 

 

 
 

 

 

 


