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 مقدمةـــــال

تشترك في العديد من  فأنهاقواعد القانون الدولي العام قانونية , لما كانت     

التي تتصف بها قواعد القانون الداخلي . وخاصة من ناحية الصياغة الفنية الصفات 

والنفاذ وااللتزام كما ان االفكار االساسية التي يقوم عليها القانون الدولي العام كثيراً 

التي كانت قائمة في ظل القانون الداخلي والسيما في  باألفكارما استعيرت او تأثرت 

ذلك تي عاصرت ميالد القانون الدولي العام . وان صاحب الحقبة الزمنية االولى ال

مع البيئة او الوسط الجديد الذي تزعزع فيه , وهو  تتالءمادخال تغييرات عديدة 

المجتمع الدولي  و العالقات الدولية . لهذا فان هناك العديد من القواعد في القانون 

النظر بين القانون الدولي العام . وب   الدولي العام انتقلت من قواعد القانون الداخلي

والقانون الداخلي , فقد حاول الفقه الدولي ان يحدد طبيعة العالقة بينها غير انه 

ثنائية القانون ونظرية وحدة القانون هما نظرية اختلف في ذلك وذهب الى نظرتين 

 وسوف نحاول في بحثنا هذا ان نبين العالقة من خالل ما جرى العمل به من الناحية

. وقبل ذلك سوف نتطرق الى التعريف بالقانون العلمية من خالل المبحث الثالث 

ونطاق سريانها في مبحثين الدولي و القانون الداخلي و فروعها و مصادرها 

 منفصلين هما المبحث االول و المبحث الثاني .
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 ث االولـحـــالمب

 امــدولي العـــــون الـــــــــف بالقانــــــــالتعري

 هو فرع من فروع علم القانون . وقد اختلف العلماء في تسميته هذا القانون فمنهم من اطلق

البشر  قانون الشعوب او قانون. ومنهم اسماه عليه اسم القانون الدولي او قانونه االمم 

 والسلم او قانون الجنس البشري او السياسي الخارجي . ومنهم من دعاه قانون الحرب 

 :المطلب االول 

 تعريف القانون الدولي العام  و فروعه .

 تعريف القانون الدولي العام  -اوالا  

القانون الدولي العام هو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المجتمع الدولي 

 .العام , يتألف هذا المجتمع بالدرجة االولى من : الدول 

 :الدولي , يضاف الى هذه  االشخاص السيدة و الراشدة الوحيدة في القانون

المنظمات الحكومية الداخلية و المواطنون العاديون وبعض الكيانات غير الدولية : كالشعوب 

و الواجبات  تحرير الوطنية , يعود الجميع هذه الهيئات اهلية تملك الحقوقلوحركات ا

الدولية 
(1)

 . 

في تعريف القانون الدولي العام  هذا ما يمكن استخالصه من  أيضاوقد اختلف الفقهاء 

  -االتجاهات التالية :

 االتجاه الكالسيكي . -1

يعرف انصار االتجاه التقليدي القانون الدولي بانه :) مجموعة القواعد القانونية التي تنظم 

هذا القانون يعني بتنظيم الحقوق والواجبات للدول فقط الن  مفأدة العالقات بين  الدول (.و

الدولي . وهو التعريف نفسه انذاك لم يكن يعرف سوى الدول كأعضاء للمجتمع المجتمع الدولي 

مواكباا لفترة االتجاه  و اوالا الذي ظل متد, 1625شيوس عام تقريباا الذي قال به الفقه الهولندي غرو ت

تعد الكالسيكيون و حتى مطلع القرن العشرين لم يباكثر من ثالث قرون الكالسيكي و معروفاا 

بانه )مجموعة القواعد العرفية او االتفاقية  يميه اوبنهاريف وعرفة الفقعن مفهوم ذلك التع

التي تغيرها الدول ملزمة في عالقتها المتبادلة ( 
(2)

   

                                                           
 9ص2009,الدولي العام المصادر القانونية, دار الجامعة الجديدة االزاريطة,د. جمال محي الدين , القانون  -1

المحامي محمد نعيم علوه, موسوعة القانن الدولي العام المبادئ والمصادر, الجزء االول , مركز   - 2

 .63,62ص, 2012الشرق االوسط الثقافي ,الطبعة االولى ,
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ئة و المنظمة المبادئ المنش يحوي وعرفه جورج سيل بانه ) النظام القانوني الذي

 للمجتمع الدولي( .

وفي تصرفاتها  ,بانه )القواعد التي تحدد سلوك الدول المتمدينة وعرف لورانس

 المتبادلة (.

في عالقتها  المتبادلة  الفرع من القانون الذي يحكم الدول و عرفه روسو بانه )ذلك 

في القرار الذي اصدرته محكمة  فقد ايد التعريف التقليديالدولي (. أما نظر القضاء 

جاء تعريف  ه, ومن خالل1972العدل الدولية الدائمة حول قضية اللوتس عام 

القانون الذي يحكم العالقات بين الدول المستقلة (. اما اذا القانون الدولي بانه ) 

انتقلنا الى الفقه العربي , فاننا نجد مؤلفات عديدة قد تضمنت تعريفاته ومن بين ما 

ورد بخصوص القانون الدولي العام نذكر ) مجموعة القواعد التي تنظم العالقات 

بين الدول وتحدد حقوق كل منها و واجباتها ( وعرف ايضا بانه ) القانون الذي 

حيط الخارجي مينظم عالقة الدولة بغيرها من الدول ويحكم تصرفاتها في ال

 ولي ( .اوالدولي( ومن هنا  اطلق عليه اسم )القانون الد

قاصرة وال تواكب التطور الذي اصبحت   ان التعريفات الكالسيكية للقانون الدولي 

حدث في مجال العالقات بين اشخاص القانون الدولي العام . فالتعريفات السابقة قد 

هي الشخص الوحيد من اشخاص  آنذاكومعقولة ايام ان كانت الدول تكون مقبولة 

ا طرأت عوامل كثيرة و مختلفة اقتصادية و اجتماعية و القانون الدولي العام , بينم

منه اكثر شمولية في مجتمع سياسية وسعت في مجال قواعد هذا القانون وجعلت 

دائم التطور والذي اصبح اليوم يضم عددا من االشخاص الدولية التي جانب الدول , 

المعترف بهم  وهي المنظمات الدولية و الفاتيكان و االتحادات  الدولية و الثوار

وغير المعترف بهم  وكل هذه االشخاص اصبحت اليوم مخاطبة بأحكام القانون 

الدولي العام .
(1)

  

  

                                                           

 .64,63المحامي محمد نعيم علوه , مصدر سابق , ص  - 1
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 االتجاه الموضوعي. -2

بعكس االتجاه الكالسيكي , الموضوعي قد اعتبر الفرد هوة الشخص الوحيد للقانون 

للدولة هي مجرد الدولي و هو الشخص الذي يملك االرادة وان الشخصية القانونية 

افتراض ليست لها حقيقة في الوجود , ومن ثم ليست شخصاً من اشخاص القانون 

 ول الدولي العام , وحسب هذا االتجاه , ان الفرد هو المقصود عندما نخاطب الد

 تعنيعالقتها انما  فيبعضها البعض , وتأسيساً على ذلك فان مخاطبة الدول 

كون االرادة , اال ان هذا االتجاه لم يسلم من النقد دهم يملحمخاطبة االفراد الذين و

بسبب انكاره لمكانة الدولة وشخصيتها القانونية في المجتمع الدولي , وانه من 

الثابت ان الدولة هي شخص من اشخاص القانون الدولي المعاصر ان لم تكن 

مية و الشخص الرئيس من اشخاصه  الى جانب المنظمات الدولية العالمية و االقلي

الفاتيكان و الحركات و التحررية و االتحادات الدولية وغيرها من الوحدات الدولية 

االخرى .
(1)

  

 .االتجاه الحديث  -3

يتميز االتجاه الحديث عن سابقه بقفهاء وان جمعوا في تعريفهم القانون الدولي بين 

الدولة بينة هذه نقسموا حول موقع االدولة واشخاص القانون الدولي االخرين , فأنهم 

فمنهم من اعتبر الدولة هي الشخص الرئيسي للقانون الدولي الى جانب  االشخاص .

اشخاص اخرين للقانون. اذ عرفوه بأنه )مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن 

حقوق و واجبات الدول , وغيرها من أشخاص القانون الدولي ( في حين انكر 

الدولية واعتبروا ان الدولة و المنظمات الدولية اخرون على الشخصية القانونية 

العام . حيث عرفوا القانون الدولي بأنه  القانون الدوليوغيرها من اشخاص 

)مجموعة من القواعد القانونية التي تلزم الدول المستقلة بها,  والتي تلزم مختلف 

الى اعتبار ( بينما ذهب اخرون المنظمات الدولية أيضاً خالل عالقتها المتبادلة 

 ويحتل الفرد مجاالً الدولة و المنظمات الدولية من اشخاص القانون الدولي العام , 

لية التي تتضمن وضيقاً الى جانبها . والدليل على ذلك ابرام العديد من االتفاقيات الد

القواعد الدولية لحقوق االنسان وحرياته االساسية , عالوة على الحاالت التي 

د مباشرة ببعض  قواعد القانون الدولي كما هو الشأن في القواعد يخاطب فيها الفر

 المحرمة للرق وغيرها.

  

                                                           

د. صالح الدين احمد حمدي , دراسات في القانون الدولي العام , دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ,  - 1

 .46, ص2002
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القانون الدولي بانه )مجموعة القواعد القانونية التي تطبق في مجال  اذ عرفوا

الدولي في العالقات المتبادلة بين الدول ذات السيادة و المنظمات الدولية , والتي 

اعد الجزء الخاص باالفراد , والتي تنطبق خالل عالقات تشكل البعض من تلك القو

. وخالصة القول ان القانون الدولي  العام لم يعد االفراد بالمنظمات الدولية ( 

يقتصر فقط على المواضيع التي يطرحها الفكر الكالسيكي بل تعدها ليشمل فروعاً 

لم يعد ينظم جديدة ال يمكن حصرها , فضالً عن ان القانون الدولي المعاصر 

, والجماعات المنظمات الدولية بل امتدت الى  عالقات الدول فيما بينها فحسب

,الشعوب, وحتى االفراد العادية احياناً ولذلك يمكن  تعريف القانون الدولي العام 

القواعد القانونية الملزمة التي تحكم العالقات بين االشخاص القانونية بأنه )مجموعة 

ومنظمات دولية , فتبين  مالها من حقوق وما عليها من واجبات ,  الدولية , دوالً 

( باالفراد اشخاص وعالقاتهم  هؤالء كما تحدد العالقات التي تنشأ بين
(1)

ومن هذا   ,

بحيث ينظم العالقات  هو قانون المجتمع الدولي التعريف يتضع ان القانون الدولي

ملزمة كما  ان قواعد القانون الدولي اص وعالقاتهم باألفراد , ايالتي تنشأ بين اشخ

هو االمر الذي يجعل هذا القانون يختلف هو الشان بالنسبة لسائر القواعد  القانونية و

عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق عن القانون الداخلي  والذي هو 

داخل الدولة التي وضعته والتي ال تلتزم بأحكامه الدول االخرى 
(.2)

 

  

                                                           

 .67, 66المحامي محمد نعيم علوه , مصدر سابق , ص - 1

د. خليل احمد حسن قدادة, شرح النظرية العامة للقانون في القانون الجرزائري , ديوان المطبوعات  - 2

 .55ص, 1998الجامعة , الجزائر , 
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 فروع القانون الدولي العام  -ثانياا : 

نشا القانون الدولي بين قليل من الدول االوربية . وبازدياد عدد هذه الدول وتوسع 

. اخذ ينزع نحو العالمية كما ساعد  النطاق الجغرافي لهذا القانون الى الخارج اوربا

الدولي.  للقانونظهور المنظمات الدولية على اتساع دائرة االختصاص الشخصي 

وبتوسع النطاق الجغرافي واالختصاص الشخصي لقواعد هذا القانون كان البد ان 

تتوزع هذه القواعد . الى فروع عدة , يهدف بعضها الى تنظيم العالقات الدولية في 

  وقت السلم , والبعض االخر في وقت الحرب .

 قانون التنظيم الدولي . – 1

تعددت التنظيمات الدولية على المستوين الدولي واالقليمي و العالمي , كما تعددت الدوافع 

باعتبارها اداوت يمكن ان تساعد في التي تقع وراء تزايد اهتمام الدول بتشكيل هذه التنظيمات 

بين   التعاون لك . وكذتحقيق االمن االقليمي او الجماعي بين الدول االعضاء في التنظيم 

االقليمي او الدولي لحل جميع المشاكل ذات الطبيعة االقتصادية او لتنظيم ادول اال عضاء في ال

االجتماعية او الثقافية او المتصلة بحقوق االنسان وحرياته االساسية . وان ذلك يعين ظهور 

تنظيمات , وكيفية الحصول على بنشأ مثل هذه التهتم  مجموعة من القواعد الدولية التي

ة فيها ,, او فقدان هذه العضوية ومعرفة االجهزة التي تتكون منها . وأساليب عملها , العضوي

ع وم األعضاءوطرق اتخاذ القرارت فيها وتننظم  عالقاتها مع الدول االعضاء فيها  وغير 

 قواعد قانون التنظيم الدولي . التنظيمات االخرى تلك هي بعض 

 .ي القانون الدولي الدبلوماسي و القنصل -2

تهتم جميع الدول بادارة عالقاتها  ان  بعد تشابك المصالح المختلفة بين الدول كان البد من

عملها لها في الخارج واساليب يالخارجية وتطوير هذه العالقات وفق قانون بين لها وسائل تمث

االخرى . ومن اجل ذلك تبنى مؤتمر االمم المتحدة للعالقات القنصلية اتفاقية فينا  مع الدول 

المنظمة للعمل القنصلي بين الدول ( التي دونت الكثير من القواعد 1963للعالقات القنصلية )

 (1)بعد ان كان هذا العمل محكوماا بقواعد القانون الداخلي .

  القانون الدولي للمعاهدات -3

ترتبط الدول في  صادر القانون الدولي و اهمها , اذالمعاهدات اليوم اول متشكل 

قواعد خاصة او عامة لمسايرة د ضخم من المعاهدات التي تضع الوقت الحاضر بعد

. وهو ما تناوله اتفاقية التوسع المطرد في اختصاصات الدول في شتى المجاالت 

بين الدول دون  المعقودةمعاهدات بالنسبة لل( 1969فينا لقانون المعاهدات لعام )

غيرها من اشخاص القانون الدولي .
(1)

 

                                                           

االشخاص ,دار الثقافة للنشر  –المصادر –د. احمد عادل الطائي , القانون الدولي العام للتعريف  - 1

 .وما بعدها   101ص,2009الطبعة االولى , ,والتوزيع
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 القانون الدولي لحقوق االنسان -4

هذا القانون مجموعة القواعد التي تعنى بحماية حقوق الفرد في مواجهة سلطة الدولة يمثل 

تحدة بأعداد  التي ينتمي اليها بالرعوية  او االقامة . و يتجلى دور الجمعية العامة لالمم الم

وباالستناد الى ذلك نجحت الجهود ( . 1948االعالن  العالمي لحقوق االنسان و اقراره )

 الدولية )العالمية و االقليمية ( في اقرار الكثيرين من المواثيق الدولية في هذا المجال .

 القانون الدولي االقتصادي -5

هو ذلك الفرع من فروع القانون الدولي الذي ينظم الجوانب القانونية من العالقات الدولية  

االقتصادية بين الهيئات الدولية العامة في هذا المجال . ولعل ما توفره العالقات الدولية اليوم 

والنقدية والتجارية وغيرها , في مقابل من فرص التعاون الواسع في المجاالت العالمية 

التقليل من حاالت  استخدام الضغوط و توجه العقوبات االقتصادية بشكل فردي اوجماعي ضد 

غير متوازن  في دولة او مجموعة من الدول في صراع بين طرفي معادلة )دول متقدمة و اخرى نامية( 

 يؤثر في تعزيز وتطوير قواعد قانون دولي اقتصادي يهدف الى اقامة  قواها التنافسية البد ان

 وتوفير اليات العمل الدولي الجماعي لمتوازنةاالعالقات االقتصادية 

 القانون الدولي لحماية البيئة  -6 

تحقيق النمو االقتصادي في الدولة يزيد من ضرورة العمل على حماية البيئة التي  اران استمر

 ادا بل يكمل احدهما االخر.يتف يتم فيها  ذلك النمو فالهدفان يجب اال

 القانون الدولي للبحار  -7

ان اختالف المصالح الدولية بشان استخدام البحار و المحيطات لالغراض االقتصادية المختلفة 

ان تتجه الى وضع القواعد وقبل ذلك تاريخياا الغراض امنية ,قد فرض على الجهود الدولية 

ووضع العالقة امام سواحلها  القانونية التي تحدد العالقة  الدول الساحلية وبين المياه البحرية

القانونية التي تنظم العالقة بين عموم الدول من حيث تحديد االختصاصات والحقوق لكل من 

  (1وغير الساحلية.)الدول الساحلية 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .وما بعدها 104د. عادل احمد الطائي , مصدر سابق ,ص - 1
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 القانون الدولي للفضاء  -8

لقد غلب الطابع التنظيمي على هذا الفرع من فروع القانون الدولي ,مما جعل 

هي المصدر  المتخصصةية الدولية العامة , وكذلك قرارات الهيئات الدولالمعاهدات 

الرئيسية لقواعده . حيث تحدد هذه المصادر جميع المبادئ التي تحكم االنشطة 

 الدولية المتصلة ب )حرية ( استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه .

 القانون الدولي االنساني  – 9

و مجموعة القواعد التي تهدف الى حماية افراد الدولة و اموالها في مواجهة و ه

  (1949. وتعد اتفاقيات جنيف االربع )دولة اخرى اثناء النزاع المسلح معها 

هي اعمدة هذا القانون  . فقواعد هذا القانون هي ( 1977)  اإلضافيات وملحقاها 

يضارون جراء العمليات العسكرية التي  اعد دولية , ولكنها مكرسة لحماية االفرادقو

االشياء ايضاً . ان هذه العسكرية التي تنسب بين تنشب بين الدول ,كما هي مكرسة 

الدول , كما هي مكرسة لحماية االشياء  ايضاً ان هذه القواعد بحكم طابعها  

 االنساني , تعد من القواعد االمرة حيث ال يجوز االتفاق على طالفها .

 القانون الجنائي الدولي  -10

و هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم ذات العالقة الطبيعية الدولية و وسائل 

جنائي دولي دائم . تم ردع مرتكيها فبعد رحلة طويلة من العمل على  اقامة نظام 

( التي صدرت 1988الدائمة ) اعتماد اتفاقية روما بشان المحكمة الجنائية الدولية

, وانا اظن بالدول مهمة تجريم تلك  التي تعد من قيبل الجرائم الدولية االفعال 

, مثلما اقرت مبدا االختصاص العالمي بقمع  الوطنيةاالفعال بموجب تشريعاتها 

الجرائم الدولية والعقاب عليها .
(1)

 

  

                                                           
 .114, 133د. عادل احمد الطائي , مصد سابق , ص - 1
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 المطلب الثاني

 مصادر القانون الدولي العام

, ان صناعة او تكوين القانون الدولي العام ال يخضع لمنطق السلطة المركزية 

الداخلية كما هو موجود في  النظم القانونية  دية الجانب وذات التسلسل الهرمي االحا

ادات متساوية و مستقلة . او الوطنية بل على العكس من ذلك فأنه يفترض تالقي ار

اللتزام الدولي بالنسبة للدولة يحتل مكاناً مركزياً ان مفهوم التعهد او ااكثر من ذلك 

ومتميزاً . غير ان الطرق المتبعة في قواعد القانون الدولي العام وااللتزامات الدولية 

. ولم تزل حركة وطرق متناسقة فيما بينها  غيرو  التي تنظمها ما زالت متنوعة

ب ان ال جر ممكن فيصناعة هذه القواعد تبقي الباب مفتوحاً ألي تحول او تطو

و ثابت , نوعاً ما , بينما المجتمع الدولي دائم التحرك ان المجتمع الداخلي ننسى 

التكوين االفضل والكمال . فالقانون الدولي العام حديث النشأة التحول ويسعى نحو 

ولكنه قانون ينبض بالحياة والحركة . ان المجتمع الدولي ال يملك ومتنازع حوله 

لكل االجراءات و القواعد وهنا يطرح السؤال اونصاً مكتوباً شامالً وجامعاً دستوراً 

ماع و طرق التكوين ؟ هناك شبه اجالمشروع , كيف نتعرف اذن على اجراءات 

من نظام محكم  العدل الدولية التي نشأة عام  38سون الى المادة ارعلى ان يعود الد

مة هي الفصل في همة المحكان م( حيث جاء في المادة المذكورة . )1945)

      الشأن في هذا   قا وفقاً  للقانون الدولي ,  وهي  تطبعليه الخالفات المعروف

عامة او خاصة التي تضع قواعد معترفاً بها كانت االتفاقيات الدولية ,سواء  -أ

 .صراحة من قبل الدول المتنازعة 

 انه القانون .العرف الدولي كدليل على  تعامل عام , مقبول على  -ب

 ة .لمعترف بها من قبل االمم المتمدنمبادئ القانون العامة ا -ج

العام )الفقه( كبار المؤلفين في القانون  القرارات القضائية )االجتهادية( ومذاهب  -د

القانون , وذلك مع مراعاة احكام لتحديد قواعد من مختلف االمم , كوسيلة إضافية 

 طراف في النزاع (. ات اذ انها ال تلزم االالنسبي للقرار باألثر)المتعلقة  59المادة 

ن تفصل في بصالحية المحكمة في االل خاي ا ال يترتب على هذا النص) – ه

 مبادئ العدل واالنصاف , اذا وافق المتداعون على ذلك .القضية استناداً الى 
(1)

 

 

                                                           
علي زراقط , الوسيط في القانون الدولي العام , مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع د.  - 1

 . 44,43,ص 2011,الطبعة االولى , 
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من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية المصادر التي تعتمدها ( 38)المادة  حددت

المحكمة عند النظر في المنازعات التي تعرض عليها , وهي المعاهدات و العرف 

وقسم الفقه الدولي  ومبادئ القانون العامة الفقه والقضاء ومبادئ العدل واالنصاف 

وتأتي مبادئ اعدة ,هذه المصادر الى مصادر اصلية واخرى مشتقة واخرى مس

العدل واالنصاف فوق كل ذلك .وقد اعتمدت هذه المصادر بوصفها مصادر للقانون 

 الدولي العام وهي كاالتي :

 اوالً مصادر اصلية.

 المعاهدات  – 1

تعد المعاهدات المصدر االول المباشر النشاء قواعد قانونية دولية وهي في دائرة 

 في دائرة النظام الداخلي .   النظام الدولي بمثابة التشرع

على انه يجب على المرء اال ياخذ هذا القول كلياً على عالته . فمن الواضح ان الوف 

عامة واحدة للقانون الدولي , انما هناك المعاهدات المعقودة بين الدول ال تنشئ قاعدة 

بمعاهدة نوع واحد من المعاهدات يمكن اعتباره مصدراً للقانون الدولي هو ما يعرف 

لتخدم مصالحها و تكون الغاية منها وضع وضع القانون و تعقد بين عدد من الدول 

قاعدة او قواعد جديدة ولذلك فأن معاهدة وضع القانون هي وثيقة تعلن عبرها دول 

القانون توضع بموجب احكام عامة جديدة كثيرة مفهومها لحكم معين من احكام 

لتي تنضم الى المعاهدة وهذا النوع من اتتصرف وفقها في المستقبل الدولي 

 المعاهدات التي توجد القانون الدولي .

 الدولي . العرف -2

بعد العرف المصدر المباشر الثاني النشاء قواعد  قانونية دولية . بل هو اهم مصادر 

 فضالً فهو الذي اوجد معظم قواعد القانون الدولي العام ,القواعد القانونية الدولية ,

القواعد الواردة في المعاهدات التي تصنع القانون كثيراً ما تكون تعبيراً او ان عن 

صياغة لما استقر عليه العرف قبل ابرام المعاهدة . يضاف الى ذلك ان العرف يتفوق 

الدول في حين ان القوة على المعاهدة يكون قواعد عامة شاملة اي ملزمة لجميع 

دول المتعاقدة .االلزامية في المعاهدات تقتصر على ال
(1)

  

  

                                                           
د. عبد الكريم علوان , الوسيط في القانون الدولي العام , الكتاب االول المبادئ العامة , دار الثقافة للنشر  - 1

 . 113,  111, ص 2010والتوزيع , الطبعة الخامسة , 
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 المصادر المشتقة  -ثانياً :

 مبادئ القانون العامة  – 1

وتبدو اهمية مبادئ القانون العامة حينما يتعذر استخالص قواعد مستمدة من المعاهدات او 

الثالثة في تسلسل مصادر القانون تاتي في الدرجة العرف الدولي وهذا يعني ان هذه المبادئ 

 الدولية والعراف الدولي .الدولي لتسد النقص الحاصل في  المعاهدات 

 قرارت المنظمات الدولية  -2

من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية على عدد قرارات المنظمات ( 38لم تنص المادة )

ك هو ان المنظمات الدولية برزت الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي , والسبب في ذل

ل كبير بعد اقرار القانون النظام االساسي لمحكمة الدولية , وبعد الحرب العالمية الثانية بشك

ها الدولية فاصبح لازداد  وتنوع عدد المنظمات الدولية , ودورها الكبير في تطوير العالقات 

بتنفيذها .  وتعد هذه القرارات دور فاعل في اصدار قرارات لها صفة تشريعية تلزم الدول 

جد قوتها الملزمة من اتفاق ي ميثاق المنظمة ذاتها .اي انها تصفتها  او اساسها القانون ف

 المنظمة . أنشاءالدول على 

 احكام المحاكم . – 3

السابقة في ي استندت اليها المحكمة ان الرجوع الى القرارات السابقة يساعد على معرفة القواعد القانونية الت 

االحكام التي اصدرتها . فهل استندت تلك على عرف اومعاهدة او مبدأ قانوني عام لم يكن القاضي اطلع عليه , 

ليحسم النزاع المعروض امامه او ليعرف مدى نطاق قاعدة قانونية  او  ثم يسترشد القاضي بقاعدة قانونية

 لمعرفة مفهومها او تفسيرها  

 الفقه  -4

ه من اراء وعمل علمي ال يشكل قاعدة قانونية ملزمة للدول او القضاء الدولي يلفقما يقوم به ا

غير انه يسهل على المحاكم و الدول االستدالل على وجود قاعدة قانونية و تفسير هذه القاعدة 

 .او ازالة الغموض عنها 

 مبادئ العدل و االنصاف -5

العدل واالنصاف يساعد القاضي على تفسير نص قانون غامض او تكمله او   الحكم وفق مبادء

ترك النص الموجود لما فيه من قسوة وعدم عدالة و الحكم بما هو عادل ومنصف . ال يستطيع 

الحكم بمبادئ العدل  و االنصاف اال بعد موافقه االطراف المتنازعة  .
(1)

 

 

 

                                                           
1
 وما بعدها. 104م ,ص 2009الطبعة االولى ع ,دار الثقافة للنشر والتوزيام ,الموجز في القانون الدولي العد.سهيل الفتالوي ,  - 
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 -المطلب الثالث:

 من حيث الزمان والمكان واالشخاص .سريان القانون الدولي 

 نون الدولي العام من حيث الزماناوالً سريان القا

تسري قواعد القانون الدولي العام من وقت االتفاق على االلتزام بها فتكون 

او من وقت ايداعها في الزمان المعاهدات نافذة عند التصديق عليها من قبل االطراف 

تقوم نصوص تكميلية بتحديد الموعد الذي تصبح فيه و المكان المعينين لها اذا لم 

علينا الرجوع الى نصوص اذا خلت المعاهدة من ذلك فيتحتم المعاهدة نافذة  . اما 

لكن االمر يختلف بشان العرف من حيث  المعاهدة وما تحدده بشان موعد سريانها .

ول بان ما طرأت كونه غير معروف و ال يصبح ملزماً اال اذا توافرت العقيدة لدى الد

عليه في سلوكها في المجتمع الدولي قد اصبح بمثال القانون . غير ان تحديد توافر 

هذا العنصر ال يمكن معرفته بسهولة فالعرف يتكون بصورة بطيئة مما يصعب تحديد 

الوقت الذي يتكامل فيه . لذا فان تعيين وقت سريان العرف يستند الى تاريخ الكشف 

مر واعد  العرفية امر غير ممكن . وتستثجود . فان رجعية القعنه وليس تاريخ و

احكام قواعد القانون الدولي قائمة حسب نصوص االتفاقيات فقد تنص االتفاقيات على 

ى سقوطها في حالة تحقيق شرط فاسخ او اء مفعوله بوقت معين , او تنص علانته

العمل فيها سارياً حتى  باالنسحاب منها . اما اذا خلت من مثل هذه االحكام فسيبقى

تعدل او تستبدل باتفاق صريح او ضمني على اهمال القاعدة او اتباع ما يخالفها . 

واالصل في القانون الدولي العام شانه في ذلك شان القوانين الداخلية , ان القواعد ال 

نفاذه وهذا ما يتطلبه استقرار  بعد نشأتالتي  تسري اال على الحاالت و العالقات

للروابط ما يفرضه تحقيق العدل في المجتمع الدولي من احترام  المعامالت العالقات

في االتفاقيات  التي تنشأ في ظل القانون وقد جرى النصر على هذه القواعد والعالقات

التي تعتمدها الدول و في السوابق الدبلوماسية وفي احكام المحاكم الدولية.
(1)

  

  

                                                           
د. حكمت شبر , القانون الدولي العام دراسة مقارنة , شركة العاتك لصناعة الكتاب , الطبعة الثانية  - 1

 .142,141, 2009القاهرة , 
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 سريان القانون الدولي من حيث المكان  -ثانياً:

القواعد ذات الصفة العامة  قواعد القانون الدولي العام , قامت التفرقة بين نوعين من

, وتشمل المبادئ  االساسية المقررة لحقوق الدول لق عليها اسم القواعد العالمية ويط

حيه المختلفة . وتشترك في في نوااتها عموماً وتلك المنظمة للمجتمع الدولي و واجب

والقواعد التي تكون وليدة ظروف خاصة  لها جميع بال  استثناء . مزاياها والخضوع 

بفريق محدود من الدول او بمنطقة معينة من العالم , ويطلق عليها اسم القواعد 

ى ر الذي يعطالتفسيالقارية , على اعتبار انها تنطبق في قارة دون قارة اخرى او ان 

 لها في قارة يختلف عن ذلك يؤخذ به في قارة اخرى.

 سريان القانون الدولي العام على االشخاص  -ثالثاً:

القواعد القانونية الدولية ه وهم المخاطبون بالقانون الدولي العام  على اشخاص يسري

وتختص الدول بالنصيب االوفر من احكام القانون الدولي العام , لكنها ال تنفرد 

اتسع هذا النطاق اتساعاً محمسوماً  طاق هذا القانون , وباألخص بعد انبن وحدها

 نتيجة للتنظيم الحديث للمجتمع الدولي .

فقد كان من اثار هذا التنظيم قيام عدد كبير من الهيئات الدولية تتمتع كل منها بكيان 

, وتضطلع بناحية من نواحي النشاط مستقل وبشخصية  معنوية خاصة قانوني 

. وكان اثار هذا التنظيم كذلك اتجاه اهتمام القانون الدولي الى الفرد و الدولي العام 

العناية بأمره  والعمل على حمايته من مختلف ضروف التعسف واالساءة التي قد 

 حده االصيلة .و نواة المجتمع البشري وباعتباره تعرض لها . 

وا بفريق القانون الدولي اشخاص اخرون اختص رك الدول في محيطيشاوبهذا اصبح 

ت عليهم بذلك نوعاً من الشخصية انون وامتدت اليهم احكامه , فأسبغمنة مزايا هذا الق

لية القانونية الدولية .او االه
(1)

  

  

                                                           
د. خليل حسين , موسوعة القانون الدولي العام . الجزء االول , منشورات الحلبي الحقوقية , الطبعة  - 1

 . 83,79االولى ,ص
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 المبـــحـث الثانـــي

 ي ــــــــون الداخلــــــف بالقانــــــــالتعري

 هيبالفق االمر وبلغ.  متباينة كثيرة بتعاريف القانون وفالسفته القانون علماء عرف لقد

 ان يمكن والقانون , القانون تعريف في كتاباً  يضع ان( ليفي هنري) االستاذ الفرنسي

 يعرف ان يمكن كما االجتماعي السلوك لقوالب صيغة) بانه واسعاً  تعريفاً  يعرف

 بانه القانون يعرف الذي( كابيتان) االستاذ أورده الذي فالتعريف , أضيق تعريفاً 

 في يعيشون الذين لألشخاص دةالمعق العالقات تحكم التي الملزمة القواعد  مجموعة)

 لتنظيم  عامة قاعدة القانون بان) لالقائ( هوالند) االستاذ تعريف وكذلك.  المجتمع

 وعرفه(   سيادة ذات سياسية سلطة جانب من  قسراً  تنفذ الخارجية االنسان افعال

 تقسر والتي االجتماعية الروابط تنظم التي القواعد مجموعة) بانه السنهوري االستاذ

 , التعاريف هذه ,ان جلياً  ويبدو( االقتضاء دعن بالقوة ,ولو اتباعها على الناس الدولة

 يمكننا المعنى هذا ومن اليه تصبوا الذي المعنى في واحدة فهي شكلها في اختلفت وان

 : كاآلتي وهي قانونيةال قاعدةال عليها تقوم التي االساسية األركان نستخلص ان

 . عامة قاعدة القانون -1

 . االجتماعية الراوبط تنظم القانونية القاعدة -2

 .   لإلنسان الخارجي السلوك تحكم انويةالق القاعدة-3

 العامة السلطة توقعه مادي بجزاء نرتقت القانونية القاعدة-4
(1)

 

  

                                                           
 ,ص والنشر للطباعة التقني ,دار القانون لدراسة المدخل)" طه, صابر جبار , المالكي فارس الكاظم عبد - 1

70 
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  االول المطلب

 فروعه و الداخلي القانون تعريف

  الداخلي القانون تعريف-: أوالً 

 وقانون داخلي عام وقانون(  دولي) خارجي عام قانون الى القانون تقسيم خالل من 

 .  الخاص والقانون , الداخلي العام القانون يضم الداخلي القانون ان يتضح.  خاص

 واجهزتها الدولة بين العالقة بتنظيم يختص الذي القانون هو:  الداخلي العام القانون

 يمكن وال لها التابع اإلقليم نطاق في سلطتها تُمارس , السيادة صاحبة بوصفها داخلياً 

 .  إقليمها نطاق خارج دامت ما االخرى الدول شؤن في التدخل دولة ألي

 ايهم يظهر ال أشخاص بين العالقات تنظم التي القواعد مجموعة هو:  الخاص القانون

 الخاص  القانون سلطان تحت فيندرج.  وسيادة سلطة صاحب باعتباره العالقة في

 و السلطة يملك شخص بين و بينهم ,أو العاديين األشخاص بين تنشأ التي العالقات

 . هذه بصفته العالقة في يتدخل ال ولكنه السيادة

  الداخلي القانون فروع -: ثانياً 

  الخاص القانون و الداخلي العام القانون فروع وتشمل

 : وهي الداخلي العام القانون فروع-1

  الدستوري القانون -أ

  االداري القانون -ب

  المالي القانون-ج

(  العقوبات قانون) الجنائي القانون. د
(1)

  

  

                                                           
 والنشر للطباعة الجامعية ,الدار القانونية القاعدة القانون الى ,المدخل قاسم حسن محمد. د - 1

 . 89,79ص.1998,
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  الدستوري القانون -أ

 السلطات تنظيم كيفية في يبحث الذي الداخلي العام القانون فروع من الفرع ذلك وهو 

 . ببعضها السلطات هذه وعالقة الدولة في العامة

 بالدولة تتصل كلها رئيسية مسائل ثالث دراسة الى ترمي الدستوري القانون مادة ان

 , الدولة تجاه االساسية اداالفر حقوق ثانيها , الدولة في الحكم نظام شكل  أولها ,

 .  صالت من بينها وما الدولة في الرئيسيّة السلطات ثالثها

 السلطات حركة تنظم التي القانونية القواعد مجموعة هو -: االداري القانون -ب

 هذا حمل من األفراد تمكن التي الوسائل وتحدد اإلدارية وظيفتها اداء في التنفيذية

 الى القانون هذا انشاء في الفضل ,وينسب المجال هذا في واجبها اداء على السلطة

 اهم اما الفرنسية الدولة أنشأته الذي( االداري القضاء) الفرنسي الدولة مجلس

ثم  والبلديات الدولة في المعنوية األشخاص بيان فهي االداري القانون موضوعات

 بالموظفين يتعلق ماالمرافق العامة , كالشرطة و التعليم و الجيش ,... الخ ثم تحديد 

 و وفصل وعزل تعيين من , المعنوية الشخصية أعضاء هم حيث من العمومين

 . مسؤولية و وتأديب اختصاص

 ورجأ و ضرائب و ايرادات من الدولة ميزانية موضوعه الذي -: المالي القانون -ج

 .  قروض و

 المعاقب األفعال تبين التي القانونية القواعد مجموعة به يقصد -: العقوبات قانون -د

. توقع التي العقوبات مدى و بها القيام على أو ارتكابها على
(1)

 

  

                                                           
 .65,64ص ,بغداد السنهوري مكتبة , القانون لدراسة المدخل في ,دروس الخفاجي هادي جواد عزيز. د - 1
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 فروع القانون الخاص   -2

 القانون المدني   -أ 

اعدا ما يدخل واعد التي تنظم العالقات الخاصة مي مجموعة القنيتضمن القانون المد

منها في نطاق فرع اخر من فروع القانون الخاص . ويعد القانون المدني اصل 

اذا لم توجد المسالة ما قاعدة في فرع من القانون الخاص , ويترتب على ذلك انه 

الفروع االخرى للقانون الخاص وجب الرجوع في حكمها الى ما يقرره القانون 

 المدني باعتباره االصل او الشريعة العامة بالنسبة لعالقات القانون الخاص .

 يعرف الفقه القانون التجاري بانه مجموعة القواعد القانونية :القانون التجاري -ب

 التي تطبق على االعمال التجارية و التجار .

وعلى ذلك فالقانون التجاري يتناول بالتنظيم االعمال التجارية بها تشمله من عقود 

ظاً النظام القانوني بالتنظيم أية  و اوراق تجارية كما تتناول يرفصتجارية وعمليات م

 . للملكية التجارية والصناعية . وكذلك نظام شهر افالس التجار

 قانون العمل : -ج

هو مجموعة القواعد التي تنظم العالقة بين العمال واصحاب االعمال  . وهو فرع 

حديث النشاة من فروع القانون الخاص , فقد كانت العالقة بين العمال ورب العمل 

 تخضع للقواعد العامة  في القانون المدني . 

 كمات المدنية ( اقانون المرفقات )قانون احوال المح -د

المنظمة للسلطة القضائية , والمبينة لإلجراءات هو مجموعة القواعد القانونية 

بقصد الوصول الى حماية الحقوق التي تقررها القوانين  اكمالواجب اتباعها اما المح

 االخرى .

 القانون الدولي الخاص  -ه

تتكفل تحديد  ييتضمن القانون الدولي الخاص مجموعة القواعد القانونية الت

االختصاص القضائي لمحاكم الدولة بالنسبة للعالقات القانونية ذات العنصر 

االجنبي
(1)

  

                                                           
 وما بعدها . 90د. محمد حسن قاسم , مصدر سابق , ص - 1
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 الثاني المطلب

 الداخلي القانون مصادر

 الملزمة قوته القانون منها يستمد التي الجهات تلك هي الداخلي القانون مصادرب يقصد

 صفة بذلك وتكتسب المطبق القانون دائرة الى القاعدة منها تنفذ التي الطرق فهي ,

 . اإللزام

.  ويمكن  القانون بوضع المختصة السلطة هو الوضعي للقانون الرسمي فالمصدر

 القانون  من االولى المادة الى الرجوع من العراقي للقانون الرسمية المصادر معرفة

  -: يلي ما على تنص نجدها حيث 1951لسنة40 رقم العراقي المدني

 في النصوص هذه تتناولها التي المسائل جميع على التشريعية النصوص تسري -1

 . فحواها أو لفظها

 لم فاذاالعرف  بمقتضى المحكمة حكمت تطبيقه يمكن تشريعي نص يوجد لم فإذا -2

 دون القانون هذا لنصوص مالئمة األكثر. االسالمية الشريعة مبادئ فبمقتضى يوجد

 .  العدالة قواعد فبمقتضى  يوجد لم فإذا معين بمذهب التقيد

 ثم العراق في والفقه القضاء أقرها التي باألحكام ذلك كل في المحاكم تسترشد و -3

 . قيةالعرا القوانين مع قوانينها تتقارب التي. االخرى البالد

 الى تنقسم العراقي للقانون شكليةال المصادر ان النص هذا من واضح و 

 -:مجموعتين

  وتشمل رسمية مصادر:  أوالً 

 التشريع - 1

  بذلك. المختصة السلطة بواسطة مكتوبة صورة في القانونية. القواعد وضع هو

 في القانون ردمصا بين الصدارة مكان يحتل التشريع اصبح وقد.  الدستور بموجب

 . الحديثة الدول من كثير

 هو القانون مصادر بين الصدارة مكان احتالله و التشريع بروز على ساعد ومما

 التدخل على الدولة ترغم التي االشتراكية االتجاهات ونمو , الدولة بيد السلطة تركيز

. التشريع طريق عن واالجتماعية االقتصادية الشؤون في
(1)

 

                                                           
  194,193ص سابق مصدر , طه صابر جبار , المالكي فارس الكاظم عبد - 1
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  العرف -2

 معينة قاعدة على الناس درج من تنشأ التي المسنونة غير القانونية القاعدة على يدل

 الحكامها والخضوع احترامها بلزوم شعورهم مع , حياتهم شؤون في إياها واتباعهم

 بحيث , االجتماعية حياتهم نواحي من ناحية في معين سلوك على الناس اعتياد فهو. 

 . ملزمة بأنها االعتقاد يود قاعدة منه تنشأ

 القانون نفاذ منذ.  االسالمية الشريعة مبادئ تعتبر :االسالمية الشريعة مبادئ -3

 مصدر وهي , القانونية للقاعدة رسمياً  ,مصدراً  1953 سنة في العراقي المدني

 . العرف بعد مرتبة في يأتي احتياطي

 مصادر من احتياطي ,كمصدر االسالمية الشريعة مبادئ بين نفرق ان وعلينا 

 وبين , و غير مسلمين من الجميع على احكامه تنطبق عام مصدر وهو , القانون

 احكامه تطبيق يقتصر ,حيث القانون مصادر من أصلي كمصدر االسالمي الدين

 فتطبق المسلمين غير اما , فقط للمسلمين وبالنسبة  الشخصية األحوال مسائل على

 . الشخصية باالحوال المتعلقة دياناتهم احكام عليهم

 الى المستندة و القانون جانب الى القائمة القواعد مجموعة هي :العدالة قواعد -4

.  الناس بين الطبيعي العدل روح و السليم والنظر العقل وحي على  والمؤسسة , صحيحة أسس

 المعنوية القوة من فيها ما بفضل , توسيعها و القانونية األحكام تعديل الى القواعد هذه وترمي

  . مبادئها سمو من المستمدة

  رسمية غير مصادر-:ثانياً 

 على المحاكم احكام استقرار هو , القانون  مصادر من كمصدر بالقضاء ويقصد :القضاء-1

 , قاطعة ةقانون نصوص  فيها توجد ال لالمورالتي بالنسبة وخاصة به تقضى امفي معين اتجاه

 مبدأ وتضع الخالف. هذا في وتفصل المحاكم ,فتأتي خالف محل فيها القانون حكم  يكون وأنما

 .عليه تسير

 شرحهم بصدد , القانون في مختصين علماء عن تصدر التي االّراء مجموعة هو: الفقه -2

 الفقه ومهمة محاضراتهم أو يهمفتاو أو ابحاثهم ,أو مؤلفاتهم في ذلك أكان سواء له وتفسيرهم

 يةملع آراء استنباط وه نصوص من غمض ما تفسير و القانون احكام شرح على رتقتص

 عند القانون بوضع يقومون من امام السبل وتنير القانون عليه يكون ان ينبغي ما تبين

.  بتطبيقه نويقوم الذين القضاة امام و تعديله
(1)

 

                                                                                                                                                                      
 
. 1970 , ,البصرة الحديث الطباعة دار ,(  القانون نظرية) القانون لدراسة المدخل , بدير محمد علي. د - 1

 . بعدها وما 166ص
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 المطلب الثالث

 حيث الزمان و المكان و االشخاص سريان القانون من

  اوالً: سريان  القانون من حيث الزمان .

 ادق بعبارة أو , إصداره وقت من يسري انه هي القانون اثر تحدد التي االساسية القاعدة نا

 إلغائه وقت الى به العمل ويستمر العادية األحوال في وذلك , الرسمية الجريدة في نشره بمجرد

 هذه على يترتب و , ضمناً  أو صراحة  إلغاءه يتضمن الذي التالي القانون نشر تاريخ الى اَي  ,

 ةمد بين الفاصل الحد هو , التطبيق بأجو. الجديد القانون فيه يصبح الذي الوقت ان القاعدة

 بعده يقع ما على يسري القديم القانون فال.  الجديد القانون سريان مرة و القديم القانون سريان

الجديد,فال القانون القديم يسري على ما يقع بعده ,و ال القانون الجديد يسري  القانون وال ,

 ال موضوعة قوانين هناك ولكن على ماسبقه, وهذا مبدأ عدم رجعية القانون على الماضي

 القوانين وهي الماضي على الجنائي القانون رجعية لمبدأ وأنها الرجعية مبدأهم الى تخضع

 للمتهم االصلح القوانين و , المفسرة
(1 )

 

  المكان حيث من القانون سريان-ثانياً؛

 اقليم في اجانب وجود عدم حالة في المكان حيث من القانون سريان نطاق تحديد في صعوبة ال

 على إقليمها داخل يسري الدولة قانون ,الن إقليمها خارج مواطنيها احد وجود وعدم الدولة

بسبب له في الوقت الحاضر  ولكن هذا التصور ال وجود  . رعاياها بين تنشأ التي العالقات

وجود اجانب في اقليم كل دولة . االمر الذي يؤدي الى ظهور و نشوء عالقات بينهم و بين 

الدولة التي يقيمون على اقليمها . او بينهم و بين الوطنيين . وهذا يستلزم تحديد القانون 

 هذا الصدد : أينت . والمالحظ ان الدول تأخذ بمبدالتطبيق على هذه العالقاالواجب 

قانون الدولة على هو مبدأ )إقليمية القوانين( . ويقوم على اساس وجوب تطبيق  الول:المبدأ ا

ام اجانب .و كل ما يقع داخل حدود اقليمها . بحيث يسري على جميع االشخاص  وطنيين كانوا 

 ال يطبق على ما يقع خارج حدود اقليمها وذلك عمالً بمدأ احترام سيادة الدول االخرى .

جميع على  القوانين ( ويقوم على اساس تطبيق قانون الدولة شخصيةهو مبدأ )المبدأ الثاني:  

المنتمين اليها حتى ولو كانوا خارج حدود اقليمها , وعدم تطبيقه على االجانب ولو االشخاص 

هو االصل . الحديثة تعتبر مبدأ )اقليمية القوانين( وان اغلب الدول  كانوا مقيمين على اقليمها .

عليه بعض االستثناءات مثل و  دهو االشتثناء . اال ان هذا  االصل يرومبدأ )شخصية القوانين ( 

السياسية , و الجرائم التي تمس جود نص يقضي بتطبيق القانون االجنبي , و االمتيازات و الحقوق 

واستثناء بعض  عضاء البعثات الدبلوماسية ,اء الدول وارؤسالمصالح االساسية للدولة , و 

معاهدات .الاالشخاص بموجب 
(2)
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 ثالثاً: سريان القانون من حيث االشخاص 

يتحدد تطبيق االحكام و القواعد القانونية من حيث االشخاص وذلك من اجل معرفة 

ال تسري في  ما اذا كانت تسري في حق جميع المخاطبين بها , ام ان بعضا منهم قد

المسالة بالذات يحكمها مبدا عام هو عدم جواز االعتذار  لها . ان هذهحقه اذا كان يجه

 بجهل القانون . ويقوم على تطبيق هذا المبدأ العام بعض االستثناءات .

 عدم جواز االعتذار بجهل القانون  –المبدأ العام  -1

ما دامت احكام القانون و قواعده قد تم التعبير عنها بوسيلة قادرة على التعبير فانها 

دئ المسلم بها ان احداً ال يعذر من المبا ااذزمة لكافة المخاطبين بأحكامها . تصبح مل

لجهلة بالقانون , لكي ال يحول االدعاء بالجهل دون تطبيق احكام القانون على 

 المدعي بالجهل حين يكون هذا التطبيق واجباً .

, نفاذ يعلوا و لمعند نفاذه سواء علم به المكلفون اان العمل بالقانون يصبح واجباً عند 

 القانون يتحقق بالنشر في الجريدة الرسمية .

 االستثناءات: -2

, و فيها يجوز االحتجاج في حالة القوة القاهرة المانعة من العلم االستثناء االول: 

خصاً معيناً بالذات , القانون و االعفاء من تطبيقه . وهذه الحالة ال تخص شجهل ب

عامة خارجة عن ارادة  ألسباببالقانون عامة مجردة يتعذر فيها العلم حالة وانما هي 

 وقدرته . الشخص 

هو الذي يخص العادة االتفاقية وفرقها عن القاعدة العرفية , حيث : اء الثاني ناالستث

وذلك من خالل اتفاق االفراد  دة االتفاقية تكون ملزمة بصورة غير مباشرة قاعان ال

للمتعاقد بينما يحق  العرفيةعلى اتباعها ولهذا السبب ال يجوز االحتجاج بجهل القاعدة 

العقد . من نطاق الستبعاد تطبيقهااالتفاقية ان يتذرع بجهله للعادة 
(1)
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 ثـــــحث الثالـــالمب  

 الداخلي القانون و العام الدولي القانون تطابق  مدى

 و مادي احدهما ان بعد لها الدولي القانون و الداخلي القانون قواعد بين ما العالقة ان

 التي القانونية العالقات تحديد تعني فهي المادية النظر  وجهة فمن.  شكلي االخر

وتلك التي يعنى  ( للدولة االداري التنظيم و الجنسية كمسائل) الداخلي القانون يحكمها

 ان شك وال بها القانون الدولي)كقواعد الحرب والحياة و تحديد المياه االقليمية ( 

 تطور على يعتمد هو إنما و ثابتاً  شكالً  يتخذ ال القوانين بين الموضوعات توزيع

 من كل وضع إجراءات فان شكليةال النظر  وجهة من اما.   مهدتق و الدولي القانون

.  القانونين بين العالقة ولح التساؤالت من العديد تصير والدولي الداخلي القوانين

 أو اعلى الدولي القانون كان اذا عما التساؤل يمكن القانونية القواعد تدرج حيث فمن

 احدهما ويعد. الصعيد نفس على يقعان إنهما اما الداخلي القانون من مرتبة أدنى

 كان اذا عما. التساؤل يمكن القانونية القواعد تطبيق حيث ومن.  لألخر مساوياً 

 الدولي القانون هذا كان اذا وعما , الداخلي النظام في مباشرة يطبق الدولي القانون

 يثور كما عاتقهم على التزامات رتبي أو الدولة داخل األفراد حقوق مباشرة يمنح

 ان يمكن العكس وعلى القانون هذا لقواعد الوطني القاضي تطبيق مدى عن التساؤل

 . الدولي النظام في الداخلي القانون بوضع يتعلق فيما مماثلة تساؤالت تثور

 الدولي القانون ان تقول التي التقليدية النظرية , نظريتان المجال هذا في فظهرت

 , الدول رضا على الدولي القانون يقيم الذي االرادي بالمفهوم تأخذ تنسيق قانون

 و الدولي و الداخلي القانون ثنائية أو القانون ازدواج بمذهب  األخذ الى تقود وهي

 قانون الدولي القانون ان تقول التي الحديثة النظريات اما.  بينها فيما الكامل الاالنفص

 عوامل الى القانون أصل يرجع الذي الموضوعي بالمفهوم فتأخذ خضوع و تبعية

 امينهتكو و القانونين وحدة بمذهب األخذ الى. تقود وهي , االنسانية  اإلرادة خارج

. االخر من احدهما اشتقاق مع واحد قانوني لنظم
(1)

  

  

                                                           
 الطبعة التوزيع و للنشر وائل ,دار(  والمصادر المقدمة) العام الدولي القانون , علوان يوسف محمد. د - 1

 81,ص2003, ,عمان ةالثالث
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 االول المطلب

 القانون وحدة نظرية 

 كتلة الداخلي القانون قواعد و العام الدولي القانون قواعد تجعل من  النظرية هذه ان 

 النظرية هذه تقوم و.  بعضه عن ينفصل ال واحد قانونياً  نظاماً  اَي.  واحدة قانونية

 األدنى القانونية القاعدة خضوع بضرورة ييقظ الذي القانوني التدرج فكرة على

 قد النظرية هذه أنصار ان الى.  منها  قوتها تستمد و تعلوها التي القاعدة الى مرتبة

 جميع تسود التي العامة االساسية القاعدة فيه نمكت الذي القانون تحديد في اختلفوا

 . رأيه منه لكل فريقين الى فانقسموا االلزامية قوتها تكسبها و االخرى القواعد

  االول الرأي -:أوالً 

 الداخلي القانون في مثبته للقانون أساساً  تعد التي العامة االساسية القاعدة بأن يقول

 التزاماتها بإرادتها تحدد التي هي الدولة الن وذلك , بالذات. الدولة دستور وفِي

 دستور وان  , لتزاماتالا هذه تحدد الدول فوق عليا سلطة توجد ال حيث الدولية

 ذلك على و الدولة باسم المعاهدات إبرام في المختصة .السلطات يحدد الذي هو الدولة

 اسم الرأي هذا ىعل اطلق وقد.  الداخلي القانون عن يتفرع العام الدولي القانون فان

 . الداخلي القانون علوية مع القانون وحدة نظرية

 باعتبارها للمعاهدات الملزم األساس يفسر ان استطاع اذا انه الرأي هذا على يؤخذ و

 الدولة التزام تفسير عن عاجز فانه , الدولة دستور الى هذه الملزمة قوتها في تستند

 ناحية ومن , ناحية من هذا.   منها العرفية خاصة و الدولية القواعد من ذلك بغير

تستند الى دستور لتبقى نفاذها خاضعاً لنفاذ  ةالدولي األلتزامات  ان صح  فَلَو  اخرى

 التزامات هذه إلغاء أو تعديل الى للدستور إلغاء أو تعديل كل يؤدي الدستوربحيث

 الدولي العمل واقع عليه ما بخالف وهذا
.(1)
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  الثاني الرأي -:ثانياً 

 , العام الدولي القانون في مثبتة العامة االساسية القاعدة هذه بان القول الى يذهب

 و تدرج الن ذلك.  القانون نظم كافة على يسمو العام الدولي القانون ان يعني وهذا

 اتساع بحسب يكون الرأي هذا دعاة يقرر ما على , بعض على بعضها القوانين سهو

 يخضع ان يجب وهذا  القرية لنظام يخضع ان بيج االسرة فنظام.  تطبيقها نطاق

 على الهيئات هذه و المحافظة لنظام يخضع ان بيج رياالخ وهذا المدينة لنظام

 مصالح توحد و تمثل التي الهيئة باعتبارها الدولة لقوانين تخضع ان يجب اختالفها

 فانه الدولية للجماعة الوحيد المنظم العام الدولي القانون ان وحيث.  كافة الهيئات هذه

 ان يََرْون الرأي هذا أنصار فان ذلك على وبناء , وسلطاناً  مرتبةً  القوانين أسمى

نفوذاً مباشراً في قوانين الدولة الداخلية دون حاجة للنص فيها  العام الدولي قانونلل

على ذلك , وذهب بعضهم الى ابعد من ذلك حيث قال بإمكانه نسخ القانون الدولي 

 هذه على سيادته بحكم الداخلية انينالقو في األحكام من معه يتعارض لما العام

 القانون علوية مع القانون وحدة نظرية اسم الرأي هذا على اطلق وقد.  القوانين

 على سيادته بحكم العام الدولي القانون بان قوله الرأي هذا على ويؤخذ.  الدولي

 حاجة دون القوانين لهذه يخضعون الذين األفراد و للسلطات ملزم الداخلية القوانين

 و داخلية قوانين من يعارضه ما ينسخ الدولي القانون ان قوله و ذلك على فيها للنص

 الداخلي القانون بان القول الى انتهى ألنه التاريخي المنطق مع ينسجم ال الرأي هذا

 اسبقيتفرع عن القانون الدولي , حيث وهذا غير صحيح وذلك الن القانون الداخلي 

 بل الدولي القانون وجود قبل وجدت  الدولة ان حيث , الدولي القانون من الوجود في

 ضرورة الى أدى أمر هو و الدولية الجماعة نشؤ الى أدى الذي هو الدول وجود ان

.  الدول بين العالقات تنظيم
(1)

  

  

                                                           
 62,61,ص سابق مصدر.  العطية عصام .د - 1

 



 
25 

 الثاني المطلب

 القانون ثنائية نظرية

 القانون ان يقرون وهم.  يةراداإل عيةالوظ النظريات ىعل النظرية هذه اصحاب يستند

 على للوا د و الوطني القانون عن منفصالً  و مستقالً  قانونياً  نظاماً  يعتبر العام الدولي

  اآلتية بالحجج رأيهم

  مختلفة النظامين مصادر ان:  أوالً 

 سنتها قوانين ومن ةالدول أراضي في نشأت عادات من ينبثق الوطني فالقانون

بينما ينبثق القانون الدولي من عادات نشأت في  الدولة لكت في التشريعية السلطات

  كان ولما.  بالدول يعرفون أشخاص بين معقودة معاهدات ومن ,أسرة من الدول 

 طبيعتها في تختلف المصادر هذه أن وحيث , به الخاصة مصادره القوانين من لكل

 . االخر عن مستقالً  منها واحد كل اصبح و انونينالق بين صلة أية انعدمت فقد

  القانونين موضوع اختالف -: ثانياً 

 الدول من االسرة تلك أعضاء بين العالقات األساس في ينظم الدولي القانون ان 

 بين العالقات الوطني القانون ينظم ,بينما اخرى دولية كيانات بين و بينهم وكذلك

 . حكومتهم وبين بينهم وكذلك معينة دولة في األفراد

 . والدولي الوطني للمجتمعين السياسي التكوين اختالف: ثالثاً 

 السلطة وهي.  واضحة باختصاصات تتمتع منظمة عليا سلطات الوطني للمجتمع

 موجودة غير  العليا السلطات وهذه.  القضائية السلطة و التنفيذية والسلطة التشريعية

. بعبارة اخرى ال توجد في النظام الدولي الحالي سلطة مركزية  الدولي المجتمع في

 ضمان تستطيع سلطة توجد ال انه اَي , الوطنية الحكومة في الحال هي كماعليا 

 تنفيذاً  حكومته بوليس لسلطات دولته في اطنالمو يتعرض بينما , بأوامرها االلتزام

. المحلي للقانون
(1)
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 . عليها استندت التي األسس حيث من النظرية هذه انتقدت قد و

 مظاهر و القانونية القاعدة أصل بين تخلط النظرية هذه ان :المصادر حيث من-1

 الحياة اوليد. هما إنما , الدولة نتاج من ليس القانونين من فكل , عنها التعبير

 مظهر الدولية فاالتفاقيات.  عنها التعبير مظاهر في يختلفان انها غير , االجتماعية

 في التعبير مظاهر من مظهر والتشريع.  الدولي القانون في التعبير مظاهر من

 . الداخلي القانون

 الدولي المجتمع يسود الذي التطوير ان: الدولية العالقات طبيعة اختالف حيث من -2

 بالنظر , القوانين من لكل خاص ميدان معه يكون ان الزماً  يعد لم الحاضر الوقت في

 هاتتناول التي الموضوعات نطاق اتسع حيث , هابعتش و الدولية العالقات لتداخل

 بالقانون محصورة كانت التي المسائل من العديد متنظ وأخذت الدولية االتفاقيات

 . التجارية األمور من العديد و التقادم و الشخصية األحوال و كالجنسية , الداخلي

 يعدم ال ضامينالن بين االختالفات ان : القانوني النظام تركيب اختالف حيث من-3

  الدولية العدل محكمة مثل قضائية مؤسسات الدولي القانون عرف فقد , بينها التشابه

 يرقى ال ذلك كان وان , األمن كمجلس تنفيذية ومؤسسات , الدولية الجنايات ومحكمة

 الداخلي المجتمع اختالف هو ذلك دمر و , الداخلي القانوني. النظام في التركيب الى

.  الدولي المجتمع عن
(1)

  

  

                                                           
 39 ص , سابق مصدر , الفتالوي حسين سهيل. د - 1
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  الثالث المطلب

 يةالعمل الناحية من العالقة و النظريتين بين التوفيق

  النظريتين بين التوفيق:  أوالً 

 -: أيضا تاختلف قد يةملالع التطبيقات فان , القانون وحدة نظرية و القانون ثنائية نظرية بين للتناقض نتيجة

  الدولية العالقات -1

 تطبق ال فالدول. الدول بين العالقات المج في الداخلي القانون على يسمو الدولي القانون يتمتع

 على يعتمد ان منها ألي يجوز ال بينها فيما تتعامل عندما فالدول بينها فيما الدولي القانوناال 

 . الدولي القانون لقواعد طبقاً  يتصرف ان عليه بل , بموجبه يتصرف و الداخلي قانونه

 .  الدولي القضاء -2

 لمحكمة األساسي النظام أكد قد و الداخلي القانون على الدولي القانون علو مبدأ على الدولي القضاء استقر

 للمحكمة يجوز اذ , الداخلي القانون على الدولي القانون هيمنة في جديد تطور وحدث.  المبدأ هذا الدولية العدل

 و الدولة داخل ارتكبت  جرائم عن األفراد محاكمة و الدول داخل قعت و جرائم في تنظر ان الدولية الجنائية

 .  رائمالج هذه مرتكبي ضد عقوبات إصدار وللمحكمة , الختصاصها خاضعة

 . الدول دساتير-3

 : الدولي للقانون استجابتها مدى في الدول دساتير اختلفت

 من أياً  تحدد ان دون الدولي للقانون الدولة خضوع مبدأ عرض على  الدول دساتير تقتصر  -أ

 .االخر على يعلو القانونين

 يصدرها التي القًوانين بين ما  التوفيق الوطني عالمشر على الدول بعض دساتير فرض -ب

 .  الدولي للقانون العامة والقواعد

و تنص  الداخلي القانون في الدولي القانون قواعد ادماج على الدول بعض دساتير تنص -ت

  رة صريحة على سمو القانون الدولي .بصو

 ترتب ال يالت الدولية القواعد االولى , الدولية القواعد من نوعين بين الدساتير بعض ميزت -ث

 القواعد اما.  الدولة رئيس موافقة بمجرد الدولة داخل نافذة تكون فهذه الدولة على مالية اعباء

 . داخلي تشريع أصدار و عليها البرلمان موافقة من بد فال مالية اعباء ترتب التي

  تشريع بموجب إصداره  بعد اال العام الدولي القانون تطبيق عدم الدول بعض دساتير أوجبت -ج

. الداخلية المؤسسات يلزم  داخلي
(1)

 

                                                           
(  العام الدولي القانون مبادئ) العام الدولي القانون , حوامدة عّواد غالب.  د , الفتالوي حسين سهيل. د - 1

 49,48ص ,2007 , االولى الطبعة , التوزيع و لنشروا الثقافة دار , االول الجزء
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  العملية الناحية من العالقة -: ثانياً 

 : تنازع و تعاون عالقة

 التنازع قيام احتمال يعني مما , مستمر اتساع في القانونين لعمل المشترك الميدان مساحة ان

 الميدان في االخر القانون قواعد من اكثر أو قاعدة مع القانون هذا قواعد من اكثر أو قاعدة بين

 . نفسه

 (  التعاون) والداخلي الدولي القانونين بين المشترك الميدان

 . المصادر في المشترك الميدان -1

 بمصادر. تسمى ما وهي , الوجود الى قواعده بها تظهر التي الوسائل من قانون لكل أن

 هذا يساهم ان يمكن والداخلي الدولي القانونين بين العملية  العالقة وفِي.  القانون الشكلية

 أو- المصدر هذا من ليتشكل االخر القانون قواعد من مجموعة بتوفير احدهما في المصدر

 ينشأ إنما- الدولي للقانون مصدراً  بوصفه العرف مثل.  معاً  لقانونين مشتركاً  ميداناً  -المصادر

 مبادئ و المختلفة الدولة اجهزة عن تصدر تصرفات في اصلها تجدد ما كثيرة , سوابق من

 لمحكمة االساسي.  النظام يشير كما العام الدولي القانون مصادر  احد وهي , العامة القانون

 تلك استنباط  جواز هو , والراجح المذكور النظام بموجب منابعها ددتج ولَم.  الدولية العدل

 . الداخلي القانون من المبادئ

 . القواعد في المشترك الميدان-2 

 انها على الداخلي القانون قواعد فيه تعمل مشترك ميدان وجود الى ريشي الدولي العمل واقع ان

 .  وبالعكس الدولي القانون قواعد من

 في استقرت التي القواعد بعض الدولي القانون من ميدانه الى يستعير:  الداخلي فالقانون

 : طريق عن  ذلك وياتي.  غيرال بمواجهة الدولة التزمت بموجبها  اوالتي الدولي التعامل

 , الدولي القانون ميدان في  المستقرة القواعد. تعزيز الداخلي القانون يتولى حيث: المساندة-أ

 . الخ...  البيئة حماية قواعد أو , اإلقليمي بحرها. امتداد يحدد الذي الدولة تشريع مثل

 القواعد تطبيق فرص الوطنية المحاكم تجد عندما اإلدماج هذا ويجري -: التلقائي اإلدماج -ب

 قواعد اعتبار على الدولة دستور ينص عندما(  داخلية) منازعات في النظر اثناء الدولية

 . الداخلي القانون من جزء عليها المتعارف الدولي القانون

 قبل من داخلية قاعدة الى تحويلها و الدولية القاعدة صياغة اعادة يعني -: االستقبال -ت

 داخلي قانون بموجب المعاهدة إصدار في اإلجراء هذا ويتمثل.  الدولة في التشريعية السلطة
(1) 
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 و الدقة من عالية درجة بلغت قد الفردية النشاطات تحكم التي القواعد كانت لما -: االقتباس -ث

 الداخلية تلك من يصلح ما الدوليان القضاء أو الفقه يقتبس ان المناسب من يكون , التفصيل

  الدولية العالقات على للتطبيق

 و اخر قانوني نظام من معناها أو مسألة حكم معين قانوني نظام يستعير ان وهي -: الةاالح -ج

 يشترطالعام كثيراً ما يحيل على قواعد القانون الداخلي . مثال ذلك ان القانون   الدولي القانون

 شكل يترك القانون هذا ان على , بها االلتزام بغية الدولية بالمعاهدة( الرضا) عن التعبير يتم ان

 القوانين الى به المختصة السلطة و إجراءاته و(  االنظمام أو التصديق أو التوقيع) التعبير هذا

 .  الداخلية

  الداخلي و الدولي ينالقانون بين التنازع

  الدولي الصعيد على التنازع حل -1

  احدهما وتحتج  الدولية المحكمة امام دولتان صمتخت عندما الدولي الصعيد على التنازع يحصل

 االولى تنفيذ بوجوب تتمسك التي االخرى الدولة مواجهة في الداخلي القانون بقواعد

 عند الدولية القاعدة تغليب على الدولي العمل استقر فقد  الحالة هذه  وفِي.  الدولية اللتزاماتها

 من أم العادي التشريع قواعد من القاعدة هذه اكانت سواء , الداخلية القاعدة مع تنازعها

 .  الدستورية القواعد

  الوطني الصعيد علىالتنازع  حل -2

 سلوك عن  رتعب  وقائع مجرد الدولي المجال في(  القضائية القرارات) الوطني القاضي عمل ان

 على قراره في القاضي اعتمد لو ذلك ويحصل.  الدولي القانون بموجب مشروعاً  يعد ال قد

 امبينه التنازع عند الدولي القانون قواعد من قاعدة على الداخلي قانون قواعد من قاعدة تغليب

 نصوص وجود عدم أو وجود على يعتمد الوطني القاضي. امام التنازع هذا مثل حل فان لذا

 . المسألة هذه تعالج دستورية

  الدستوريالنص  وجود عند التنازع حل -أ

 من التنظيم هذا يحتويه قد  الم حلوالً ( الدستور) الدولة في القانوني التنظيم قمة تتضمن قد

 القاضي عاتق على يقع و الدولي القانون قواعد مع ةمتفق غير نتائج الى تطبيقها يؤدي قواعد

  سلطة , عامة صفة يملك ال القاضي هذا فان ذلك وبخالف.  الحلول تلك اتباع واجب الوطني

 الى الدول دساتيربعض  وذهبت  امبينه التنازع عند الوطنية القاعدة على الدولية القاعدة ليبتغ

 يتولى.  لكي , الداخلي القانون في الدولي القانون بأدماج المرتبة في القانونين بين المساواة

 .الداخلي القانون من انها على الدولية القواعد تطبيق الوطني القاضي
(1)
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 بيتغل على نصت حيث , الدولي القانون علوية الى الدول دساتير بعض وذهبت

 في الوطني القضاء يذهب لذا.  الداخلي القانون على بعضها أو الدولي القانون قواعد

 الوطنية القاعدة مع تنازعها عند الدولية القاعدة بموجب الحكم الى الدولة هذه
(1)

 

 . دستوري نص ودوج عدم  عند التنازع حالة -ب

  -: وهما حالتين بين  المجال هذا في التفريق  يحب 

 . السابق التشريع و المعاهدة بين التنازع االولى الحالة-

 حيث من القوانين تنازع يحكم الذي المبدأ يطبق اذ صعوبة أيه التنازع يثير ال هنا

 القوة حيث من المعاهدة ان وبما.  الالحق بالقانون السابق القانون نسخ اَي الزمان

 .  القديم القانون ويلغي ينسخ جديد قانون بمثابة الحالة هذه في فتعتبر القانون تعادل

  حالتين الى النظر فيجب الالحق التشريع و المعاهدات بينالتنازع  هي الثانية الحالة-

 : التشريع غموض أو سكوت حالة

 و بها ضمنا االحتفاظ أراد انه بل , السابقة المعاهدات مخالفة يقصد لم المشروع ان

 ان أساس على ذلك القاضي ويحقق.  الالحق التشريع احكام تطبيق جانب الى تطبيقها

 االعمال هذا وسيلة و ألعمالها مجاالً  يترك امان سابقة معاهدة مع يتنازع تشريع كل

 . الالحق التشريع حكم من المعاهدة تطبيق فيها يمكن التي الحالة استثناء هي

 . السابقة المعاهدة مخالفة في المشرع نية حووض حالة في اما-

 النية ال وذلك للمعاهدة المعارض النص تطبيق يتجنب ان للقاضي يمكن ال فهنا

 ذلك أدى وان التشريع تطبيق وعليه.  الصدد هذا في واردة غير للمشرع المفترضة

 فهو.  بالمعاهدة االخالل على المترتبة الدولية المسؤولية ةتبع دولته تتحمل ان الى

. الدولي القانون ليس و الوطني القانون قواعد لتطبيق مضطر
(2)
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 مةــــــخاتــــــــال

 هذا وبعد.  ودل قل ما الكالم وخير , اخره حسن ما العمل وخير.  نهاية بداية لكل

 العالقة فيه تناولنا الذي هذا الموسوم بحثي في موفقاً  أكون ان أتمنى المتواضع الجهد

 االول المبحث اختص , مباحث ثالث في الداخلي والقانون العام الدولي القانون بين

 وبيان فروعه و مصادره و نطاق سريانه من حيث الزمان  الدولي القانون تعريف في

 كل وبيان الداخلي القانون تعريف الثاني المبحث في وتناول , واألشخاص  والمكان

 بينما.  األشخاص و والمكان الزمان حيث من سريانه نطاق و مصادره و فروعه من

 وشرح الداخلي والقانون العام الدولي القانون تطابق مدى بيان الثالث المبحث اختص

 الناحية من القانونين بين العالقة وبيان , القانون ثنائية ونظرية القانون وحدة نظرية

 .  ةالعملي

 الداخلية القواعد على الدولي القانون ليبغت استقرار هذا بحثنا خالل من ونستنتج

 (.  دستورية أم كانت عادية)

 التزاماتها مع متفقة الداخلي هاقانون قواعد من تجعل ان الدولة واجب من نرى لذلك

 وتشريع سن في الحقيقية اإلرادة صاحبة هي الدولة الن.  الدولي القانون بموجب

 الدولية االتفاقيات و المعاهدات انشاء في إرادة صاحبة ايظاً  هي و الداخلية القوانين

  . ارادتها بمحض
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