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 الفصل الرابع

 العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي

 
 ـ:الداخلي نظريتينالقانون بشان تحديد العالقة بين القانون الدولي و  00 يسود الفقه الدولي

 أي صلة بينهما  التي تنكر  00 تقوم إحداهما على فكرة ازدواج القانونين 

 000 التيي تتتيرب بوديود صيلة وثيقية بيين القيانونين 00  على فكرة وحدة القانون الثانية تقومو                                              

 0 خر عند التتارضهما على اآلاوتودب تغليب احد

 

 المبحث األول

 نظرية ازدواج القانونين
 

ال سيما الفقيهان االلمانيان  00 أنصار المدرسة الوضتية اإلرادية 00 وهميذهب أنصار هذه النظرية  

 0 والفقيه االيطالي انزلوتي 000 شتروبو تربيل

ومنفصتلين لتل  ---مستتقلين ---متساويين ---قانونين  نظامين إلى اعتبار القانون الدولي والقانون الداخلي 

 :وال تداخل بينهما لألسباب التالية ---منهما عن األخر

 

  اختالف مصادر القانون الداخلي عن مصادر القانون الدولي 0 اوال

 بينمااا القااانون الاايولد يصااير ااان امرايد  00 يولااةفالقااانون الاايايصد يصااير ااان امرايد المنفااريد لص

 00المشتركة لعيد يول 

  00 طبيتتهيا تختليب فيي المصيادر وان هيهه  00 مصادره الخاصية بيه القانونين ولما كان لكل من    

 0 وأصبح كل منهما مستقال عن اآلخر 00 انتدمت أية صلة بين القانونينلهلك 

 

 الداخلي عن الدولياختالف أشخاص القانون  0 ثانيا
  

 00 او فد االقاتهم مع اليولة  00 فبينما تياطب قوااي القانون اليايصد االفراي فد االقاتهم المتبايلة   

  00 اليول فقط تياطب قوااي القانون اليولدفان 

   ويجعل لل قانون مستقال عن االخر 000 يعدم الصلة بينهما 00 واختالف طبيعة أشخاص لل من القانونين

 

 اختالف موضوع القانونين 0ثالثا
 

 ادعمااا دلقااان ا دلااي لظ  ااعالق دلين ااف ااادا دلااي   00فالقااان ا دلاايدينظ  ااعالق دلين ااف ااادا د فااودة ةدياا  دلي لااف  

  0 فظ   ت دلسنق  دلحوب  00 دلمستقنف
  

 اختالف طبيعة البناء القانوني في لل منهما 0 رابعا

  كالمحاكم والسصطات التنفيذية 00 هيئات تفرض احترام القانونفالبناء القانوند اليايصد يشمل ايد 

 0 وان ودد ال يتدو أن يكون بدائيا  00 أما القانون اليولد فال نشاهي له مثل هذه الهيئات  



 ـ:نتائج النظرية

 
 ومن حيث الشكل 00 يستقل لل من القانونين بقواعده من حيث الموضوع 0 اوال
  وتنشا    000 تنشاا القاانون الايولد باتفاقهاا ماع  يرهاا مان الايولاليولاة  000 فمن حيي  الموضيو

احتارام ماا  00 واصا  كال يولاة انايما تنشاا القاانون الايايصد 000 القانون الايايصد بررايتهاا المنفاريد

  0 فان لم تفعل تتحمل تبعة المسؤولية اليولية لميالفتها ما التزمت به يوليا 000 التزمت به يوليا

 000 كلأما من حي  الش  

 إذا تحولات إلا   إال 00 فالقواااي اليولياة ال تكتساب وصال املازام فاد يائارد القاانون الايايصد

     000 وفقا لإلجراءات المتبعة فد إصيار القوانين اليايصية 00 قوااي قانونية يايصية

 إذا تحولاات إلا  قوااااي  إال 00 قاود املاازام الايولد 00 يمكان أن تكتسااب القاوانين اليايصيااة وال

 0 وفقا لإلجراءات المتبعة فد إصيار القوااي القانونية اليولية 00 يولية

 عدم اختصاص المحالم الوطنية بتطبيق القانون الدولي  0 ثانيا
إ   00 هاظ   تمنات تطبداق دلقاان ا دلاي لظ  تفسادو   00حدث إنها تق م اتطبدق  تفسدو دلقان ا دليدينظ فقط 

  0 إلى   دندا ةديندف إذد تح لت
 

 0 ال يمكن قيام تنازع بين القانونين الختالف نطاق تطبيق لل منهما   0 ثالثا

  00 بين قانونين يشتركان فد نطاق تطبيق واحي إالوذلك الن التنازع بين القوانين ال يمكن حصوله  

 تطبيااق كاال ماان وحياان نطاااق  00 امتنااع وجااوي التنااازع 00 فاااذا ايتصاال نطاااق التطبيااق لكاال منهمااا

 0 فال يتصور طبقا لنظرية ازيواج القانونين وجوي تنازع بين االثنين 00القانونين ميتصل ان االير 

 

 بل إن التالقة تنشأ 000 غير إن هها ال يتني فقدان كل عالقة بينهما 

 واالستقبال  00 باإلحالة

 00 وفقا لقوااي القانون المحال اصيه  00 لة متينةألحل مس 00 فقد يحيل احد القانونين على اآلخر  

ويديب أن تتيالو وفقيا  00 دائيرة سيلطان هيها القيانون وحيدهاصا  ااتباار إن تصاك المساالة تاييل فاد  

  000 ألحكامه مثال هلك

 ن يينمم القيانون اليدولي التيام المالحية أكي 000 إحالة القيانون اليدولي التيام عليى القيانون اليداخلي

 وما يتد وطنيا  00 دون أن يحدد ما يتد أدنبيا من المراكب 00 اإلقليميةاألدنبية في مياه الدول 

 تتيين ما يتد من المراكب التابتة لها وما يتد أدنبيا  00 فهو بهلك يحيل على قانون الدولة، 

 ن يتفيي القيانون اليداخلي الممثليين أكي 000 وقد يحيل القانون الداخلي على القيانون اليدولي

     000 أو من الخضو  للقوانين الداخلية 00 رائبالدبلوماسيين من الض

 0 ويحيل على القانون الدولي بيان من يصدق عليه وصب الممثل الدبلوماسي   

 

 فتكيون عندئيه ديز ا 00 ويدمدها بنص صريح وقد يستقبل القانون الداخلي قواعد القانون الدولي 

أن قواعيد القيانون )الذي يقرر 9191األلماند لسنة  منه كما فد نص المايد الرابعة من يستور فايمر

 (تتتبر دز ا متمما لقوانين الدولة األلمانية  00 الدولي المتترب بها بصفة عامة

 



 تقدير نظرية ازدواج القانونين

 
 انتقدت نظرية ازدواج القانونين وخاصة من قبل أنصار نظرية وحدة القانون

 

 : واهم االنتقادات التي واجهتها هي اآلتية
 

  000 إن الحجة المستمدة من االختالف في المصادر بين القانونين 0 اوال
 

  بيين عواميل التتبيير عنهياو 000 أصل القاعدة القانونييةتيصط اص  حي قول جورج سل بين 

000   

 وإنماا هاو  00 ليس من يصاق اليولاة 00 أضل إل  ذلك إن القانون سواء كان يولد أو يايصد

وكل ما يوجي من فرق بين القانون اليولد العام والقانون اليايصد  000 الحياد االجتماايةنتاج 

والتشاريع فاد  000 كالمعاهايات فاد القاانون الايولد 000هو فد طريقة التعبير اان القاانون 

  0 فصل القانونين واالختالب في طريقة التتبير ال يؤدي إلى ---القانون اليايصد

 

 ـ:يرد عليه ألثر من مأخذ 000 إن الحجة المستمدة من االختالف بين القانونين من حيث األشخاص 0 ثانيا

 

 000 فمن ناحية  

 00 تياطب أشياص ميتصفين 00 نجي فد نطاق كل قانون قوااي قانونية  

 تياطااب  حياان 000 انقسااام القااانون الاايايصد إلاا  اااام وياااص 00 ويياار مثااال اصاا  ذلااك

 اشياص القانون العام كما تياطب االفراي

 00 ومن ناحية اخرى  

 000 قي يتطابق من الناحية الفنية أشياص القانون فد القانونين اليايصد واليولد  

 وفقاا لمااذهب ازيواج  00 فاليولاة هاد الشايص القاانوند المباشار فااد النظاام القاانوند الايولد

فاراي الحااكمين والمحكاومين الاذين يتانلل مانهم انصار بيون األ  00 القانونين ليس لها وجوي

وماان ثاام الحاااكمين المياااطبين الحقيقيااين بقوااااي القااانون فااد النظااامين الاايايصد   00 السااكان

  0 واليولد

    اما الحجة المستمدة من اختالف طبيعة ترليب لل من النظامين القانونين الداخلي والدولي فيالحظ  0 ثالثا

  0000 اختالب دهري يتتلق بطبيتة كل منهماال يودد بينهما 

 إل  التفاوت   00 ويتود سبب هها االختالب 00 وإنما اختالب شكلي بدردة تنميم كل منهما

 من حين ميى االنيماج فد الوسط االجتمااد  00 والجمااة الوطنية 00 بين الجمااة اليولية

 

 ياصاة بعاي إنشااء   00 متهياوان ههه الحدة فقيدت فيي الوقيت الحاضير الشيث الكثيير مين قي

فلييم تتييد الدماعيية الدولييية اآلن مدييردة علييى  00 ومجصااس األماان 00 محكمااة العاايل اليوليااة

  0 اإلطالق من هيئات قضائية وتنفيهية دائمة

 



 المبحث الثاني

 نظرية وحدة القانون 
اص  نقيض النظرية السابقة فان هذه النظرية تجعل مان القاانون الايولد والايايصد كتصاة قانونياة واحايد  

 0 أي نظام قانوند واحي ال ينفصل ان بعضه 00

 

الاذي يقضاد بضارورد يضاوع القااايد القانونياة  00 فكيرة التيدرج القيانونيتقوم هذه النظرياة اصا   

إلى أن ينتهيي التيدرج  00األين  مرتبة فد السصم القانوند إل  القاايد التد تعصوها وتستمي قوتها منها 

 0 ودليل الوحدة القائمة بين فروعه 000عند القاعدة األساسية التامة التي تتد أساس القانون كله 

د اختلفوا في تحديد القانون الهي تكمين فييه القاعيدة األساسيية التامية قاص  أن أنصار هذه النظرية  

 والتي تسود دميع القواعد األخرى وتكسبها قوتها اإللزامية

 

 وهلك الن  000 فذهب البعض إل  أن هذه القاايد مثبته فد القانون اليايصد وفد يستور اليولة بالذات

حييي  ال تودييد سييلطة عليييا فييوق الييدول تحييدد هييهه  000 الدوليية هييي التييي تحييدد التزاماتهييا ب رادتهييا

وان دستور الدولة هيو اليهي يحيدد السيلطات المختصية فيي إبيرام المتاهيدات باسيم  000 االلتزامات

  0 الدولة

 وعلى ذلك فان القانون الدولي العام يتفرع من القانون الداخلي                              

   0 على هذا الرأي اسم نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الداخلي وقد أطلق                      

 

 انه إها استطا  أن يفسر األساس الملزم للمتاهدات باعتبارها تستند في  000 ويؤيذ اص  هذا الرأي

فانه ااجز ان تفسير التزام اليول بغيار ذلاك مان القواااي القانونياة  000 قوتها الملزمة إلى الدستور

  ----اليولية وياصة العرفية منها 

  ومين ناحيية أخيرى فليو صيح أن االلتزاميات الدولييية تسيتند إليى الدسيتور لبقيي نفاههيا خاضيتا لنفيياه

وهييها  000 اتبحييي  يييؤدي كييل تتييديل للدسييتور إلييى تتييديل أو إلغييا  لهييهه االلتزاميي 000 الدسييتور

  0 بخالب ما عليه واقع التمل الدولي

 باان هاذه القااايد األساساية مثبتاه فاد القاانون الايولد  000 لههه األسباب ههب فريق آخر إليى القيول

وذلاك الن سامو  000 وهذا يعناد أن القاانون الايولد العاام يسامو اصا  كافاة نظام القاانون  000 العام

يجاب أن ييضاع  000 فنظاام األسارد 000سب نطااق تطبيقهاا القوانين بعضها اص  البعض يكون بح

وهاذه  000وهاذا ييضاع إلا  نظاام المحافظاة  000وهذا ييضع إل  نظام الميينة  000لنظام القرية 

وحياان أن  000 تيضاع لقاوانين اليولااة بااتبارهاا الهيئاة التااد تمثال وحاايد مصاالت هاذه الهيئااات كافاة

   0 يي لصجمااة اليولية فانه أسم  القوانين مرتبة وسصطانالقانون اليولد العام هو المنظم الوح

  وبنا  على هلك فان أنصار هها الرأي يرون ان القانون الدولي التام نفوه مباشر في القوانين

ب مكيان  000 وههب بتضهم إلى ابتد مين هليك حيي  قيال ---الداخلية دون حادة للنص فيها 

تيه مين أحكيام فيي القيوانين الداخليية بحكيم سييادته نسخ القانون الدولي التام لما يتتيارض م

 على ههه القوانين

  0 وقد أطلق على هذا الرأي اسم نظرية وحدة القانون مع علوية القانون الدولي                           



ويؤخه على هها الرأي قوله أن القانون الدولي التام ملزم للسيلطات واألفيراد اليهين يخضيتون لهيهه  

وقوله أن القانون الدولي ينسخ ما يتارضه من قوانين   ---القوانين دون حادة للنص فيها على هلك

  0 داخلية

الن  000 ال شاك أن التسااصيم اصاا  هااذا الوجااه ينطااوي اصاا  مجافاااد كبياارد لصواقااع الاايولد واليسااتوري 

فرنهااا لام تقباال    000 هااالايول إذا كانات قااي ساصمت بساايايد القاانون الاايولد العاام اصا  قوانينهااا وأقاليم

بمقتضيى ميا ما لم ياتم إقاراره فاد يسااتيرها وقوانينهاا   000 بتطبيقه المباشر اص  سصطاتها ورااياها

  ---يترب بنمام الدمو 

ألنته ينتهتي إلتى القتول بتان  0000 ومن ناحية أخرى فان هذا الرأي ال ينسجم متع المنطتق التتاريخي 

وهتذا ييتر صتحين الن القتانون التداخلي استبق فتي  000 التدوليالقانون الداخلي يتفرع عن القتانون 

حيث أن الدولة وجدت قبل وجود القانون الدولي بل أن وجود الدول  000الوجود من القانون الدولي 

 وهو أمر أدى إلى ضرورة تنظيم العالقات بين الدول   000 هو الذي أدى إلى نشوء الجماعة الدولية

 

 المبحث الثالث 

 المفاضلة بين النظريتين علو القانون الدولي على القانون الداخلي 
إال إن االعتبتتارات  000 إا مااا رااالي  نداال دلااي      ة ااي ا اا ل   ا يااف  اهااف نالااو    مااا دلعالااو تدا -

ويؤلد هذا القول ما سارت  000 العملية هي التي فرضت ضرورة علو القانون الدولي على القانون الداخلي

 :الدول سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدوليعليه 

 على الصعيد الدولي 0 اوال

لقد استقر التعامل الدبلوماسي والقضاء الدولي على مبدأ علو القانون الدولي على القتانون التداخلي  وعلتى 

 :النحو االتي

 التعامل الدبلوماسي 0  2 

ومثالهتا االتفاقيتة العامتة   دلقان ا دلي لظ  نى دلقان ا دليدينظ لقي   وي دلمياهيدي  دلم دثدق دلي لدف مبي   ن

حيتث نصتت المتادة الثالثتة منهتا علتى اعتتراف الحكتومتين بعلويتة االتفاقتات  2511بين تونس وفرنسا عام 

 والمعاهدات على القانون الداخلي
 

 :لقد استقر القضاء الدولي منذ زمن بعيد على ما يأتي:  القضاء الدولي 0 1 

 

 :علو القانون الدولي على القانون الداخلي 0أ

 

لقد ألدت المحالم الدولية في أحكام عديدة لها على مبدأ علو القانون الدولي على القتانون التداخلي بمختلت  

ااادا دل   اااي دلمتحااي   ففااظ  ةاادف د لبامااا 000 مصتتادره متتن عتترف ومعاهتتدات ومبتتادا القتتانون العامتتة 

احتتتتج   000 محكماااف تحكاادق ة لدااف دنيقااايي فااظ اعداا  2781د مو كدااف  او طاندااا دلتااظ ف ااانت اهااا رااعف 

األمريكيتون بتتان نقتتو القتتوانين االنكليعيتة ال يعفتتي الستتلطات االنكليعيتتة متن االلتتتعام بيتبتتاع العتترف التتدولي 

 الخاص بواجبات المحايدين

هذا وتسير محكمة العدل الدوليتة التتي خلفتت محكمتة العتدل  00  ةدنت دنكنتود   يذي دلمحكمف اهذد دلو    

 0 الدولية الدائمة المسلك نفسه

 

 علو القانون الدولي على الدستور الداخلي للدولة 0 ب

ومتن ذلتك قترار التحكتيم لقي د وي دلمحاكق دلي لدف كذلت مبي   ن  دلقان ا دلي لظ  نى دليرت ل دليدينظ لني لاف 

بتين لولومبيتا والواليتتات المتحتدة األمريكيتة والتذي جتتاء  2781ادر فتي قضتية الستفينة مونتيجتتو ستنة الصت



وعلتى تشتريع لولومبيتا أن يطتابق المعاهتدة ولتيس المعاهتدة تطتابق   000 أن المعاهتدة فتوق الدستتور)فيه

 (وعلى الدولة أن تصدر القوانين الالزمة لتطبيق المعاهدات 000القانون الداخلي 

 

 على الصعيد الوطني 0 انياث

إا  يةد ما دليراتدو دلحي ثف دل اةل  ايي دلحوب دليالمدف د  لى  دلثاندف  ةكي   ةا ية ع دلقان ا دلايدينظ 
 لنقان ا دلي لظ  لكا ايلااي متفا تف

مثتال متا دا دلبيض ما دليراتدو دكتفت ااإل نا  ا مباي  يةا ع دلي لاف لنقاان ا دلاي لظ ا ا ل   اماف  0 2

إن الجمهوريتتة الفرنستتية حرصتتا منهتتا علتتى )متتن 2591جتتاء فتتي مقدمتتة الدستتتور الفرنستتي الصتتادر ستتنة 

 ( تقاليدها تسلك بموجب القانون الدولي العام

كيايم اا دت تساندق دلنا ادا )ايض دليراتدو  عص  نى تبعظ مباةئ ميدعف ما مباةئ دلقان ا دلي لظ فقاط  0 1

  (12)المادة 1001سنة  ل لما في الدستور العراقي (دلسدارددا

دما ةراتدو ة    يوى فإنها يطت يط    كثو تقايما حداث ن ات  ناى ةماع   د اي دلقاان ا دلاي لظ فدهاا  0 3

  0 اعص صو ح فتك ا  عيئذ ازءد معها

  متا جتاء فتي دستتور فتايمرمعها ماا ناص  ناى ةماع دلقاان ا دلاي لظ دليوفاظ االقاان ا دلايدينظ ماا ذلات 

إن قواعتد القتانون التدولي المعتترف بهتا بصتفة عامتة تعتبتر جتعءا متممتا )متن 2525االلماني لسنة 

 (لقوانين الدولة االلمانية

  من ذلك ما جاء في المادة السادسة متن الدستتور  معها ما نص  نى ةمع دلمياهيدي االقان ا دليدينظ

التتتي تبرمهتتا الواليتتات المتحتتدة تعتتد  إن الدستتتور وجميتتع المعاهتتدات التتتي ابرمتهتتا او)األمريكتتي متتن

 (  القانون األعلى للدولة

ذهبت ايض دليراتدو دايي ما ذلت فهظ   تكتفظ االعص  نى ةمع دلقان ا دلي لظ االقان ا دليدينظ ا  تقو  0 4
 2517 من الدستور الفرنسي لسنة 11 المادةفظ دل  ت نفسل  ن  دلقان ا دلي لظ  نى دلقان ا دليدينظ مثالل 

أن المعاهتتدات واالتفاقتتات المصتتدق أو الموافتتق عليهتتا بوجتته صتتحين تتعلتتب منتتذ نشتترها علتتى القتتوانين )

 ( الفرنسية

 


