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  املرفقات
  للقانون املبادئ العامة  -ألف  

سكيس       بريموديس - السيد مارسيلو 

  مقدمة  -١  

. وقد ســــــامهت جلنة القانون الدويل كملهاملصــــــادر ركن من أركان نظام القانون الدويل   -١
، األمر الذي أفضى إىل )١(مسامهة ملحوظة يف هذا اجملال، ال سيما فيما يتعلق بقانون املعاهدات

. واســــــــــــتمرت هذه )٢(وغريها من الصــــــــــــكوك ١٩٦٩املعاهدات لعام وضــــــــــــع اتفاقية فيينا لقانون 
لتحفظات على املعاهدات" ( فاعُتمد "دليل املمارســـــــــــــــة املتعلق  )، A/66/10املســـــــــــــــامهة مؤخراً 

ر النزاعات املســلحة على املعاهدات" (" بومشــاريع املواد املتعلقة  )، وتتصــدى اللجنة A/66/10آ
حالياً ملوضـــــــــــــــوعي "االتفاقات الالحقة واملمارســـــــــــــــة الالحقة فيما يتعلق بتفســـــــــــــــري املعاهدات"، 

  و"التطبيق املؤقت للمعاهدات". 

، وهو وانربت اللجنة أيضــــــــاً يف الســــــــنوات القليلة املاضــــــــية ملســــــــألة القانون الدويل العريف  -٢
وافقت، يف القراءة األوىل، على  ٢٠١٦مصدر رئيسي آخر من مصادر القانون الدويل. ويف عام 

جمموعة استنتاجات مشفوعة بشروح بشأن "حتديد القانون الدويل العريف". ومن املتوقع أن يُنَجز 
  .)٣(٢٠١٨عمل اللجنة يف هذا املوضوع، يف القراءة الثانية، يف عام 

ق مواضـــــــــــــــيع أخرى نظرت فيها اللجنة إشـــــــــــــــاراٌت إىل املبادئ العامة ووردت يف ســـــــــــــــيا  -٣
، ضـــــــمن ")jus cogens(". فعلى ســـــــبيل املثال، جيري يف إطار موضـــــــوع القواعد اآلمرة )٤(للقانون

جدول األعمال احلايل للجنة القانون الدويل، حتليل املبادئ العامة للقانون بوصـــــــفها مصـــــــدراً من 
  .)٥(قواعد العامة للقانون الدويلمصادر القواعد اآلمرة من ال

__________ 

ملعاهدات اليت نظرت فيها جلنة القانون الدويل هي:   )١( )؛ ١٩٦٦-١٩٤٩( قانون املعاهداتاملواضــــــــــــــيع املتصــــــــــــــلة 
املشــــــاركة يف املعاهدات العامة املتعددة األطراف  توســــــيع)؛ ١٩٥١( التحفظات على االتفاقيات املتعددة األطراف

ملعاهدات)؛ ١٩٦٣( برعاية عصبة األمماملعقودة  املعاهدات املربمة )؛ ١٩٧٤-١٩٦٨( خالفة الدول فيما يتعلق 
 التحفظـــات على املعـــاهــدات)؛ ١٩٨٢-١٩٧٠( بني الــدول واملنظمـــات الــدوليـــة أو فيمـــا بني املنظمـــات الــدوليـــة

ر النزاعات املســــــــــــلحة على املعاهدات )؛ ٢٠١١-١٩٩٣( الالحقة واملمارســــــــــــة االتفاقات )؛ ٢٠١١-٢٠٠٤(آ
التطبيق حىت اآلن)؛  - ٢٠٠٨(بــــــــــــــــــاملعاهدات عرب الزمن ، املســـماة ســـابقاً الالحقة فيما يتعلق بتفســـري املعاهدات

  ./http://legal.un.org/ilcحىت اآلن). املعلومات متاحة يف:  - ٢٠١٢( املؤقت للمعاهدات
ـــــــون املعاهــــــــدات، املؤرخة اتفاقيــــــــة   )٢( ر/مايو  ٢٣فييــــــــنا لقانـ ؛ واتفاقية فيينا خلالفة الدول يف املعاهدات، ١٩٦٩أ

؛ واتفاقية فيينا لقانون املعاهدات بني الدول واملنظمات الدولية أو فيما بني ١٩٧٨آب/أغســــــــــطس  ٢٣املؤرخة 
  املنظمات الدولية.

حىت اآلن).  - ٢٠١٣( نشـــــــــــــــأة القانون الدويل العريف وإثباته، املســـــــــــــــمى ســـــــــــــــابقاً حتديد القانون الدويل العريف  )٣(
ســــــــــــبل ووســــــــــــائل جعل إثبات القانون الدويل العريف أيســــــــــــر مناًال اللجنة نظرت قبل ذلك يف موضــــــــــــوع   وكانت

  ./http://legal.un.org/ilc). املعلومات متاحة يف: ١٩٥٠-١٩٤٩(
ت الناشــــئة عن تنوع وتوســــع القانون الدويل، حولية جلنة القانون "من ذلك مثًال:   )٤( جتزؤ القانون الدويل: الصــــعو

)؛ مســـــــــؤولية املنظمات الدولية، حولية ٢٠٠١)؛ مســـــــــؤولية الدول، حولية جلنة القانون الدويل (٢٠٠٦الدويل (
املخلة بســــلم اإلنســــانية وأمنها، حولية جلنة القانون الدويل )؛ مشــــروع مدونة اجلرائم ٢٠١١جلنة القانون الدويل (

ا يف النظام األســـــــــاســـــــــي حملكمة نور ٢) اجمللد الثاين (١٩٩٦( ربغ ويف حكم ن)؛ مبادئ القانون الدويل املعرتف 
  ).١٩٥٠احملكمة، حولية جلنة القانون الدويل (

، ٢٠١٧آذار/مــــــارس  ١٦التقرير الثــــــاين عن القواعــــــد اآلمرة الــــــذي أعــــــده ديري تالدي، املقرر اخلــــــاص،  )٥(
A/CN.4/706 ٥٢-٤٨، الفقرات.  
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ن الدويل العريف، يُقرتح ومتاشـــياً مع األعمال الســـابقة واحلالية يف موضـــوعي املعاهدات والقانو   -٤
مج عملها موضـــوعاً عن املصـــدر الرئيســـي الثالث للقانون الدويل،  أن تدرج جلنة القانون الدويل يف بر

ت عنوان "مبادئ ســــــــــــاســــــــــــي حملكمة العدل الدولية، حت)(ج) من النظام األ١(٣٨الذي يرد يف املادة 
ملبادئ ونطاقها االقانون العامة". وميكن للجنة أن تقدم توضـــــــــيحات ذات حجية بشـــــــــأن طبيعة هذه 
يت النتيجــة النهــائيــة يف شــــــــــــــ كــل جمموعــة من ووظــائفهــا، فضــــــــــــــًال عن طريقــة حتــديــدهــا. وميكن أن 

لعامة للقانون يف من األمثلة على املبادئ ا االســــتنتاجات مشــــفوعة بشــــروح. ومن املمكن ســــوق عدد
  الشروح، لكن اهلدف من املوضوع لن يكون جرد ما هو قائم من هذه املبادئ.

  التطور التارخيي هلذا املفهوم  -٢  

اية القرن التاسع وبداية القرن العشرين، عندما كانت املعاهدة املعنية ال تقدم إجابة   -٥ يف 
يلجأ، يف املســـــائل اإلجرائية واملوضـــــوعية على الســـــواء، إىل مفاهيم  واضـــــحة كان التحكيم الدويل

مثــل "املبــادئ العــامــة"، و"مبــادئ العــدالــة الطبيعيــة"، و"املبــادئ العــامــة لقــانون األمم"، و"املبــادئ 
ا عموماً" . ووردت أيضـــــــــاً يف بعض االتفاقيات إشـــــــــارات إىل "مبادئ قانون األمم"، )٦(املعرتف 
، ويف الوقت نفســـــــــــــــه كان )٧(لدويل"، و"املبادئ العامة للعدالة واإلنصـــــــــــــــاف"و"مبادئ القانون ا

  مضمون هذه املفاهيم وطبيعتها مثار جدل.

__________ 

)٦(  Arakas (The Georgios) Case (1927), Greco-Bulgarian Mix. Arb. Trib., 7 Rec. des Décisions des 
Trib. Arb. Mixtes Institués par les Traités de Paix, 43-45 (on audiatur et altera pars); Turnbull, 
Manoa Co. Ltd., Orinoco Co. Ltd. Cases (1903), U. S.-Venezuelan Mix. Cl. Comm., Ralston and 
Doyle, Venezuelan Arbitrations of 1903, etc. 200 at 244 (1904) (on Nemo Judex in sua propria 
causa); Rio Grande Case (1923), Nielsen, American and British Claims Arbitrations under the 
Special Agreement concluded between the U. S. and Great Britain, Aug. 18, 1910, 332, at 342 (1926) 
(on competence-competence); Valentiner Case (1903), German-Venezuelan Mix.C1. Comm., 
Ralston and Doyle, Venezuelan Arbitrations of 1903 etc. 562, at 564 (1904) (on presumption of the 

validity of acts).  
لوســـــــــــــائل الســـــــــــــلمية ( ٤٨تنص املادة   )٧( ) على أنه "جيوز ١٨٩٩من اتفاقية الهاي لتســـــــــــــوية املنازعات الدولية 

ا يف  للمحكمة أن تعلن اختصـــــــاصـــــــها يف تفســـــــري احلل التوفيقي فضـــــــالً عن املعاهدات األخرى اليت قد ُحيتج 
من اتفاقية الهاي لتســـــــوية  ٧٣." (التوكيد مضـــــــاف)؛ وترد يف املادة مبادئ القانون الدويلالقضـــــــية، ويف تطبيق 

لوســـائل الســـلمية ( ؛ ١٨٩٩من اتفاقية الهاي لعام  ٤٨مماثلة لصـــيغة املادة  ) صـــيغة١٩٠٧املنازعات الدولية 
 ٢٩الوارد يف االتفـــاقيـــة املتعلقـــة بقوانني احلرب الربيـــة (اتفـــاقيـــة الهـــاي الثـــانيـــة) املؤرخـــة ‘ بنـــد مـــارتنس‘وينص 

إىل أن تصـــــــــــــدر مدونة أكثر اكتماًال لقوانني احلرب، ترى األطراف الســـــــــــــامية "على ما يلي:  ١٨٩٩متوز/يوليه 
ا يظل الســـــكان واملتحاربون املتع ألنظمة اليت أقّر اقدة أن من املناســـــب اإلعالن أنه يف احلاالت غري املشـــــمولة 

مبادئ القانون الدويل، كما جتســــدها األعراف القائمة بني الشــــعوب املتمدنة، وقوانني خاضــــعني حلماية وســــلطة 
يف االتفاقية املتعلقة ‘ بند مارتنس‘ضــــاف)؛ وينص (التوكيد م" اإلنســــانية، واملقتضــــيات اليت ميليها الضــــمري العام

يلي:   على ما ١٩٠٧تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر  ١٨بقوانني وأعراف احلرب الربية (اتفاقية الهاي الرابعة) املؤرخة 
إىل أن تصـــــدر مدونة أكثر اكتماالً لقوانني احلرب، ترى األطراف الســـــامية املتعاقدة أن من الضـــــروري اإلعالن "

ا يظل الســــــكان واملتحاربون خاضــــــعني حلماية وســــــيادة أنه يف احلا ألنظمة اليت أقّر مبادئ الت غري املشــــــمولة 
 "قانون األمم، كما جتســــــدها األعراف القائمة بني الشــــــعوب املتمّدنة وقوانني اإلنســــــانية وما ميليه الضــــــمري العام

 ١٩٠٧  دل ألمريكا الوســـــــطى لعام) من اتفاقية إنشـــــــاء حمكمة الع٢) و(١(٧(التوكيد مضـــــــاف)؛ وتنص املادة 
)AJIL Supp 219 2 ]1908[(تدي حمكمة العدل ألمريكا الوســــــــــــــطى، عند البت يف الوقائع   ، على ما يلي: "

ملســــــــــائل القانونية  تدي فيما يتعلق  جتهادها احلر، و ." (التوكيد الدويل  مببادئ القانوناليت قد تُعرض عليها، 
نشـــــــــــاء حمكمة الغنائم الدولية  ٧مضـــــــــــاف)؛ وتنص املادة  ) ]AJIL Supp 174 2 ]1908(من االتفاقية املتعلقة 

يف حالة عدم وجود هذه األحكام، تطبق احملكمة قواعد القانون الدويل. وإذا مل توجد قواعد  ...على ما يلي: "
ا عموماً، تصدر احملكمة حكمها وفقاً     ." (التوكيد مضاف).بادئ العامة للعدالة واإلنصافللممعرتف 
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ا األمم املتمدنة" يف النظام "، أُدرجت ١٩٢٠ويف عام   -٦ مبادئ القانون العامة اليت أقر
الثالثة للقانون الدويل األســـــاســـــي حملكمة العدل الدويل الدائمة بوصـــــفها أحد املصـــــادر الرئيســـــية 

الواجب على احملكمة تطبيقه. ويف إطار جلنة احلقوقيني االســـــــــتشـــــــــارية، اليت ُعهد إليها بصـــــــــياغة 
ملبادئ العامة للقانون فضًال  النظام األساسي حملكمة العدل الدويل الدائمة، كان املعىن املقصود 

ا املادي من أكثر املســــــــــائل اليت تناوهلا النقاش . وإذا كان إيليهو روت أصــــــــــر يف )٨(عن مضــــــــــمو
ا" فإن مل توجد "  لموقفه الوضــــــــــــــعي على أن القضــــــــــــــاة ال ميكنهم البت إال وفقاً  قواعد معرتف 

فعليهم "أن يعلنوا عدم وجود قانون حيكم املوضــــوع"، اعرتض آخرون واقرتحوا صــــيغاً مثل "قواعد 
ة"، و"مبادئ اإلنصاف"، و"املبادئ العامة القانون الدويل اليت أقرها الضمري القانوين لألمم املتمدن

ا  للقانون والعدالة"، و"املبادئ العامة للقانون وبرضـــــــــــــــا األطراف، املبادئ العامة للعدالة اليت أقر
اية األمر يف املادة )٩(األمم املتمدنة" من النظام األساسي ("تطبق  ٣٨. واعُترب النص املعتمد يف 
ا األمم املتمدنة") حًال توفيقيًا بني أنصـــــــــــــــار مبادئ القانو  -٣احملكمة [...]  ن العامة اليت أقر

  .)١٠(املذهب الوضعي وأنصار املذهب الطبيعي

بيد أن اخلالفات الفقهية حول طبيعة هذا املفهوم وأصــــــــــــــله ال يزال قائماً. ورأى البعض   -٧
ن القا نون الدويل أن إدراج املبادئ العامة للقانون هو رفض للمذهب الوضـــــــعي، الذي يقضـــــــي 

، يف حني رفض آخرون منطق "العـــــدالـــــة )١١(يتـــــألف إال من قواعـــــد وافقـــــت عليهـــــا الـــــدول ال
ا إال يف احملاكم الوطنية  املوضـــــوعية"، وأصـــــروا على أن املبادئ العامة للقانون ال ميكن االعرتاف 

. )١٢(العريفوأن وظيفتها مقصـــــــــــورة على "ســـــــــــد الثغرات" اليت خلفتها املعاهدات والقانون الدويل 
املبادئ العامة للقانون منها، وهي ال تقتصــــــــر  اســــــــتخالصوحدد البعض مصــــــــادر متعددة ميكن 

اخلالفات احمليطة بطبيعة املبادئ العامة  ت. وظهر )١٣(على املصــــــــــــــادر املوجودة يف القوانني الوطنية
__________ 

)٨(  V. D. Degan, Sources of International Law (1997 Martinus Nijhoff) 41-53; Alain Pellet, “Article 
38” in Andreas Zimmermann, Christian Tomuschat and Karin Oellers-Frahm, The Statute of the 

International Court of Justice: A Commentary (2002 OUP) 677-792.  
 Advisory Committee of Jurists. Procès -Verbaux of the حمكمــــــــة العــــــــدل الــــــــدويل الــــــــدائمــــــــة. انظر:  )٩(

Proceedings of the Committee, June 16th – July 24th, 1920, The Hague 1920, 306, 333; League of 

Nations, the Records of the First Assembly, Meetings of the Committee, I, Geneva 1920, 385.  
 Jean Spiropoulos, Die allgemeinen Rechtsgrundsätze im Völkerrechtاملرجع نفســـــــــــــه؛ انظر أيضـــــــــــــاً:   )١٠(

(Verlag des Inst. f. Intern. Recht an der Univ. Kiel 1928) 66; Bin Cheng, General Principles of Law 

as Applied by International Courts and Tribunals (CUP 1953) 24-26; V. D. Degan, 41-53.  
)١١(  J. L. Brierly, The Law of Nations (Clarendon, 1955) 63; Shabtai Rosenne, The Law and Practice of 

the International Court (Martinus Nijhoff 1965) vol. II, 63.  
)١٢(  Max Sørensen, Les sources du droit international (E. Munksgaard, 1946) 113 ; W. Friedman, The 

Changing Structure of International Law (Stevens, 1964) 196; Geza Herczegh, General Principles 
of Law and the International Legal Order (International Publication Service 1969) 97-100; Int’l L. 
Assoc., Study Group on the Use of Domestic Law Principles for the Development of International 

Law, Working session 2016 (Aug.10:متاح يف ،( http://www.ila-hq.org/index.php/study-groups .  
)١٣(  Oscar Schachter, International Law in Theory and Practice: General Course on Public International 

Law (Martinus Nijhoff 1982) 75-82  يذهب املؤلف إىل أنه ميكن تصــــنيف املبادئ العامة للقانون يف مخس)
 القوانني الوطنيـــــة للـــــدول يف العـــــامل أمجع، مثـــــل حجيـــــة األمر املقضـــــــــــــــي بـــــه ) مبـــــادئ موجودة يف١فئـــــات: 

)res judicata( ا، مثل مبدأ عدم التدخل واملســــــــاواة يف ٢؛ ) مبادئ مســــــــتخلصــــــــة من طبيعة اجملتمع الدويل ذا
نســــــــخ والقانون الالحق ي )lex specialis() مبادئ متأصــــــــلة يف فكرة القانون، مثل القانون اخلاص ٣الســــــــيادة؛ 

) مبادئ "صـــــحيحة يف مجيع أنواع اجملتمعات يف عالقات ٤؛ )lex posterior derogat priori(القانون الســـــابق 
) مبادئ العدالة املســتندة إىل "طبيعة اإلنســان بوصــفه كائناً عقالنياً اجتماعياً")؛ ٥التســلســل اهلرمي والتنســيق"؛ 

Ch. Rousseau, Principes généraux du droit international public, Vol. I (Sources) (Pedone, 1944) 891 



A/72/10 

GE.17-13796 292 

ملبادئ العامة للقانون بوصــــــــــفها مصــــــــــدراً من مصــــــــــادر  للقانون أيضــــــــــاً يف املناقشــــــــــات املتعلقة 
  .)١٤(اآلمرة  القواعد

 إتباعوخالل املناقشــــــــــات اليت تناولت النظام األســــــــــاســــــــــي حملكمة العدل الدولية، اقُرتح   -٨
ــا األمم املتمــدنــة" بعبــارة "وخبــاصــــــــــــــــة مبــادئ القــانون الــدويل" . وبعــد )١٥("املبــادئ العــامــة اليت أقر

ــايــة األمر إىل "وظيفــة  ١نقــاش، عــُدل هــذا االقرتاح، وُغريت العبــارة االســـــــــــــــتهالليــة للفقرة  يف 
، وهي تطبق يف هذا وفقاً ألحكام القانون الدويلاحملكمة أن تفصـــــــل يف املنازعات اليت ترفع إليها 

. ويف هذا الصـــــــدد، الحظ البعض أن هذا التغيري ال ترتتب )١٦(الشـــــــأن: ..." (التوكيد مضـــــــاف)
. غري أن )١٧(ناً يف الصــــــيغة األوىلعليه نتائج بعيدة املدى، ألن تطبيق القانون الدويل مفهوم ضــــــم

)(ج) الذي كان ســـائداً ١(٣٨البعض اآلخر مثل تونكني رأى أن "هذا التعديل يُبطل فهم املادة 
هي من  ‘املبادئ العامة للقانون‘... وهو حيدد بوضـــــــــــــــوح أن  ١٩٢٠يف جلنة احلقوقيني يف عام 

__________ 

ال تقتصــــــــــــــر على تلك املوجودة يف القانون الوطين بل تضــــــــــــــم كذلك  ‘املبادئ العامة للقانون‘(يؤكد املؤلف أن 
 Rüdiger Wolfrum, ‘Generalاملبادئ العامة للقانون الدويل.)؛ ولالطالع على أفكار مماثلة، انظر أيضـــــــــــــــاً: 

International Law (Principles, Rules, and Standards) Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law (2013 OUP) ؛Brian D. Lepard, ‘The Relationship between Customary 

International Law and General Principles of Law’ in B. D. Lepard, Customary International Law: 

A New Theory with Practical Applications (2010 CUP) 162  يرى املؤلف أن املبــادئ العــامــة للقــانون)
  تشمل املبادئ العامة للقانون الوطين واملبادئ العامة للقانون األخالقي واملبادئ العامة للقانون الدويل).

غو أن القواعـــد اآلمرة هي يف املقـــام األول خالل مؤمتر األمم املتحـــدة لقـــانون املعـــاهـــدات، رأت   )١٤( ترينيـــداد وتو
قاعدة من قواعد القانون الدويل العريف "ليس فقط ألنه من املســـــــــــــــتبعد جداً أن تكون [املبادئ العامة للقانون] 

ذه مصـــدراً للقواعد اآلمرة، بل ألنه من اخلطري التعويل على حتديد أوجه التشـــابه مع القانون الوطين يف مســـألة 
 ,Official Records of the United Nations Conference on the Law of Treatiesاألمهية األســـاســـية"، انظر:

First Session, Vienna, 26 March to 24 May 1968, summary records of the plenary meeting and of 

the meetings of the Committee of the Whole, 56th meeting, paras. 63-64 ؛ لكن إيران أفـــادت أثنـــاء
ملعىن الوارد يف إطار  ٢٠١٦اجللســـــة الســـــادســـــة والعشـــــرين للجنة الســـــادســـــة يف عام  أن املبادئ العامة للقانون 

من النظام األســـاســـي حملكمة العدل الدولية "هي أفضـــل أســـاس معياري للقواعد اآلمرة"، انظر الدورة  ٣٨املادة 
؛ أما الفرع األمريكي لرابطة القانون الدويل ١٢٠، الفقرة A/C.6/71/SR.26العامة، احلادية والســــــــــــبعني للجمعية 

فرأى أن عملية وضـــــــــــــــع القانون العريف ال ميكن أن تؤدي منطقياً إىل ظهور قواعد آمرة يف جمال االمتناع، بل إن 
 Committee onلقانون هي أنســـب للوفاء مبقتضـــيات نشـــوء القواعد اآلمرة، انظر: عملية وضـــع املبادئ العامة ل

the Formation of Customary International Law, American Branch of the International Law 

Association: "The Role of State Practice in the Formation of Customary and Jus Cogens Norms of 

International Law" (January 19, 1989) 20 ً؛ انظر أيضـــــــــــــــــا :Bruno Simma and Philip Alston, ‘The 

Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles’ (1989) 12 Australian 

Yearbook of International Law 104خــت يف تقريره عن قــانون املعــا هــدات إىل أّن بطالن ؛ ويــذهــب الوتر
عدم اّتســاقها مع املبادئ الرئيســية للقانون الدويل اليت ميكن اعتبارها "معاهدة من املعاهدات ميكن أن ينشــأ عن 

. وهذه املبادئ مل تكن )(ordre international public)(النظام الدويل العام  مبادئ للســـــــــــياســـــــــــة العامة الدولية
لضــــــرورة يف قاعدة قانونية مقبولة بوضــــــوح مثل حظر القرصــــــنة أو احلرب العدوانية. وقد تعرب عن قواعد  لتتبلور 

ا تشـــــــــــكل جزءاً من  ا عموماً أخالقية دولية قاطعة إىل حد أن حمكمة دولية ســـــــــــتعترب أ مبادئ القانون اليت أقر
 Report on the Law of Treaties by Sir Hersch Lauterpacht, Specialانظر ." (التوكيد مضاف) األمم املتمدنة

Rapporteur, A/CN.4/63, Yearbook of the International Law Commission, vol. II, 1953, p. 155.  
)١٥(  The United Nations Conference on International Organizations (UNCIO), Documents, vol. XIV, 167.  
  .١٦٤املرجع نفسه،   )١٦(
)١٧(  V. D. Degan, 52; G. Gaja, “General Principles of Law” (2013) Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law 2.  
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للقانون تشــــــــــمل املبادئ املشــــــــــرتكة بني . وذهب إىل أن املبادئ العامة )١٨(مبادئ القانون الدويل"
النظم القانونية الوطنية والقانون الدويل: فهي مســــــــــّلمات قانونية متبعة "يف النظم القانونية الوطنية 

  .)١٩(ويف القانون الدويل"

 ٢١وُحددت املفاهيم املعنية مبزيد من التحديد يف القانون اجلنائي الدويل. فوفقًا للمادة   -٩
ســـــــــاســـــــــي، يشـــــــــمل القانون الواجب التطبيق للمحكمة اجلنائية الدولية "(أ) يف من نظام روما األ

املقام األول، هذا النظام األســـــــــاســـــــــي وأركان اجلرائم والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات اخلاصـــــــــة 
مبادئ حملكمة؛ (ب) يف املقام الثاين حيثما يكون ذلك مناســــــــــــــباً، املعاهدات الواجبة التطبيق و

، مبــا يف ذلــك املبــادئ املقررة يف القــانون الــدويل للمنــازعــات املســـــــــــــــلحــة؛ ويل وقواعــدهالقــانون الــد
فاملبادئ العامة للقانون اليت تســــــتخلصــــــها احملكمة من القوانني الوطنية للنظم القانونية وإال،   (ج)
. ويف ســـياق نظام روما األســـاســـي، ذكر بيليه أن "مبادئ القانون )٢٠(" (التوكيد مضـــاف)العامل يف
لــدويل وقواعــده" تنحصـــــــــــــــر يف القــانون الــدويل العريف يف حني أن "املبــادئ العــامــة للقــانون اليت ا

ا األمم املتمدنة"  تستخلصها احملكمة من القوانني الوطنية" تكافئ "مبادئ القانون العامة اليت أقر
احملكمة  . واحتفظت)٢١()(ج) من النظام األســــاســــي حملكمة العدل الدولية١(٣٨الواردة يف املادة 

لرتتيب نفســــــــه لتطبيق املصــــــــادر، وإن اعتربت يف بعض  اجلنائية الدولية ليوغوســــــــالفيا الســــــــابقة 
احلاالت، على ما يبدو، أن "القانون الدويل العريف" و"املبادئ العامة للقانون الدويل" و"املبادئ 

" و"املبادئ العامة للقانون العامة للقانون اجلنائي املشـــــــــرتكة بني النظم القانونية الرئيســـــــــية يف العامل
  . )٢٢(املتوافقة مع املتطلبات األساسية للعدالة الدولية" مصادر مستقلة

ويف جماالت أخرى للقانون الدويل، تتســـــــــــم اإلحاالت إىل مفهوم املبادئ العامة للقانون   -١٠
إىل  فتقارها هي أيضـــــاً إىل الوضـــــوح واالتســـــاق. فعلى ســـــبيل املثال، جاء يف النص الذي يشـــــري

شــــــــركة النفط الليبية األمريكية ضــــــــد ليبيا اختيار األحكام القانونية يف قضــــــــييت حتكيم مها قضــــــــية 
ر وفقاً ملبادئ القانون اللييب شــركة تكســاكو ضــد ليبيا، وقضــية  ما يلي: "ينظَّم هذا االمتياز ويفســَّ

للمبادئ فوفقاً  ، ويف حال عدم وجود هذه املبادئ املشـــــــــرتكةمبادئ القانون الدويلاملشـــــــــرتكة مع 

__________ 

)١٨(  G I Tunkin, ‘“General Principles of Law’ in International Law’ in M René et. al., internationale 

525 )1971(Fink München Geburtstag . 80Festschrift für Alfred Verdross: zum  :ً؛ انظر أيضاAntônio 

(Brill Nijhoff,  International LawThe Construction of a Humanized Augusto Cançado Trindade, 

870) 2014.  
  .Tunkin, 526 املرجع نفسه،  )١٩(
  .٢١)، املادة ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، (  )٢٠(
)٢١(  Alain Pellet, ‘Applicable Law’ in Antonio Cassese, Paola Gaeta and John R.W.D. Jones, The Rome 

Statute of the International Criminal Court: A Commentary (OUP, 2002) vol. II 1071-1076.  
)٢٢(  Prosecutor v. Furundzija, Judgment, Case No. IT-95-17/1-T, T. Ch. II, 10 December 1998, para. 

. (يف هذه القضـــــــية، رأت Prosecutor v. Kupreskic et al, Judgment, Case No. IT-95-16-T, T Ch؛ 177
الدائرة االبتدائية للمحكمة اجلنائية الدولية ليوغوســــالفيا الســــابقة أنه إذا تعذر حل املســــألة املعنية مبوجب النظام 

املبادئ العامة للقانون  ‘٢‘قواعد القانون الدويل العريف أو ‘ ١"‘األســاســي، وجب على احملكمة أن تعتمد على 
املبــادئ العــامــة للقــانون اجلنــائي املشـــــــــــــــرتكــة بني النظم  ‘٣‘مل تكن فيهــا هــذه املبــادئ،  اجلنــائي الــدويل؛ أو، إن

املبادئ العامة للقانون املتوافقة مع املتطلبات  ‘٤‘القانونية الرئيســــــية يف العامل؛ أو، إن مل تكن فيها هذه املبادئ، 
  األساسية للعدالة الدولية".).
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. ولوحظ أن حمكمة )٢٣(" (التوكيد مضــــــــــــــاف)العامة للقانون اليت تكون احملاكم الدولية قد طبقتها
ت املتحدة أشـــــــــــــــارت مراراً إىل "املبادئ العامة للقانون الدويل"، وإن  املطالبات بني إيران والوال

"مبادئ القانون العامة اليت يكن واضــــــحاً إن كان املقصــــــود بذلك هو القانون الدويل العريف أو   مل
ا األمم املتمدنة"   .)٢٤(أقر

لنظر إىل اخلالفات الفقهية اليت مل ُحتل بعد فإوخالصة القول   -١١ يما خيص هذا املفهوم، نه 
فــاهيم أخرى ذات مبال يزال ينقص فهم متفق عليــه عمومــًا للمبــادئ العــامــة للقــانون، وعالقتهــا 

ال توجد، بوجه للقانون الدويل" و"املبادئ األســـــــــــــــاســـــــــــــــية". وال تز صـــــــــــــــلة مثل "املبادئ العامة 
ــا يف احملــا   خــاص، كم الوطنيــة تســــــــــــــــاؤالت حول مــا إذا كــانــت تقتصـــــــــــــــر على املبــادئ املعرتف 

جياد مبادئ عامة كان ميكن أيضـــاً اســـتخالصـــها من مصـــدر دويل، وما إذا كان ميكن إ إذا ما  أو
محاكم واهليئات ســــاؤالت يف االجتهاد القضــــائي للللقانون يف ســــياق أخالقي. وتنعكس هذه الت

  القضائية الدولية.

  تطبيق املبادئ العامة للقانون  -٣  

ملبادئ العامة للقانون مصدراً مستقًال   -١٢ اعرتفت احملاكم واهليئات القضائية الدولية عموماً 
قهي. ومع أن حمكمة للقانون الدويل وطبقته يف املمارســـــــــة العملية، رغم ما يكتنفها من ال يقني ف

العــدل الــدويل الــدائمــة وحمكمــة العــدل الــدوليــة توختــا احلــذر يف تطبيق هــذا املصــــــــــــــــدر بشـــــــــــــــكــل 
، أدت املبادئ العامة للقانون دوراً أكرب يف جماالت القانون الدويل اليت تشــــــــــارك فيها )٢٥(صــــــــــريح

  .)٢٦(دويلجهات فاعلة من غري الدول، مثل القانون اجلنائي الدويل وقانون االستثمار ال

وقد أشـــــــــارت حمكمة العدل الدويل الدائمة، صـــــــــراحًة أو ضـــــــــمناً، إىل املبادئ العامة التالية:   -١٣
، وال يقضـــــــــي املرء )٢٧()ejus est interpretare legem cujus condere( لواضـــــــــع القانون حق تفســـــــــريه

، )٢٩()integrum restitution in( ، ورد الشـــــيء إىل أصـــــله)٢٨()sua re in judex nemo( بنفســـــه  لنفســـــه

__________ 

)٢٣(  Libyan American Oil Company v. Government of Libyan Arab Republic 20 I.L.M. (1981) 33; 
Texaco Overseas Petroleum Company v. Government of Libyan Arab Republic (Jan. 19, 1977), 17 

I.L.M. 3 (1978) 14.  
)٢٤(  Grant Hanessian, ‘“Principles of Law” in the Iran-US Claims Tribunal’ (1989) Columbia Journal 

of Transnational Law 323, referring to R.J. Reynolds Tobacco Co. v. Gov't of the Islamic Republic 

of Iran, Award No. 145-35-3 (July 31, 1984), 7 Iran-U.S. C.T.R. 181, 191; Iranian Customs Admin. 

v. United States, Award No. 105-B-16-1 (Jan. 18, 1984), 5 Iran-U.S. C.T.R. 94, 95, 99; Flexi-Van 

Leasing, Inc. v. Islamic Republic of Iran, order filed Dec. 20, 1982, 1 Iran-U.S. C.T.R. 455, 457-

58.; ARCO Iran, Inc. v. Gov't of the Islamic Republic of Iran, Award No. 311-74/76/81/150-3 (July 

14, 1987), 16 Iran-U.S. C.T.R طبقت احملكمة "املبادئ العامة للقانون التجاري والدويل" على املســـــــــــــــائل) ،
  . p. 27-28التعاقدية)، 

)٢٥(  Giorgio Gaja, 6.  
)٢٦(  N. Wühler, 'Application of General Principles' (1996) lCCA Congress Series no. 7, 553.  
)٢٧(  Question of Jaworzyna, Advisory Opinion, PCIJ Series B, No. 8, 37. 
)٢٨(  Interpretation of Article 3, Paragraph 2, of the Treaty of Lausanne, Advisory Opinion, PCIJ Series 

B, No. 12, 32.  
)٢٩(  Chorzow Factory case, PCIJ Series A, No. 9, 30.  
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. ومن )٣١()competence-competence( ، ومبدأ حتديد االختصــاص)٣٠()estoppel( واإلغالق احلكمي
 يلي: حجية األمر املقضــــــــــــي به  األمثلة على إحالة حمكمة العدل الدولية إىل املبادئ العامة للقانون ما

)res judicata()( املتعاقدين، ومبدأ العقد شريعة )٣٣(، وتكافؤ األطراف)٣٢pacta sunt servanda()٣٤( .
  هذه أمثلة على مبادئ عامة للقانون تكاد توجد يف مجيع النظم القانونية القائمة.

وعالوة على ذلك، يبدو أن احملاكم مل تدرك أن املبادئ العامة للقانون تقتصـــــــــر على املبادئ   -١٤
"املبدأ  بكمة العدل الدويل الدائمة املســـتخلصـــة من القانون الداخلي. فعلى ســـبيل املثال، احتجت حم

، و"املبدأ املقبول عموماً )٣٥(املقبول عاملياً يف احملاكم الدولية واملنصوص عليه يف العديد من االتفاقيات"
، و"مبدأ من مبادئ القانون )٣٦(يف االجتهاد القضـــــــــــــائي هليئات التحكيم، وكذلك يف احملاكم الوطنية"

. وأشــــــارت حمكمة العدل الدولية إىل "املبادئ اليت تقوم عليها )٣٧(عام"الدويل، بل حىت مفهوم قانوين 
ا ملزمة للدول" دة اجلماعية]" بوصــــــــــــــفها "مبادئ تعرتف األمم املتمدنة  . ويف )٣٨(اتفاقية [منع اإل

. ويف قضـــــية )٣٩(، أشـــــارت احملكمة إىل "املبادئ العامة األســـــاســـــية للقانون اإلنســـــاين"نيكاراغواقضـــــية 
عتباره "أحد املبادئ األســــاســــية الشـــــرقيةتيمور  ، أشـــــارت احملكمة إىل مبدأ تقرير الشـــــعوب مصـــــريها 

. وليس من الواضـــــح ما إذا كانت املبادئ املشـــــار إليها يف هذه القضـــــا )٤٠(للقانون الدويل املعاصـــــر"
ملعىن املقصود يف املادة إلضافة إىل ذلك، أُعرب عن وجها)٤١()(ج)١(٣٨  مبادئ عامة  ت نظر . و

__________ 

  .Legal Status of Eastern Greenland case, PCIJ Series A/B, No. 53, 69 ؛٣١املرجع نفسه،   )٣٠(
)٣١(  Interpretation of Greco-Turkish Agreement, Advisory Opinion, PCIJ Series B, No. 16, 20.  
)٣٢(  Case Concerning the UN Administrative Tribunal, Advisory Opinion, ICJ Reports 1954, 53.  
)٣٣(  Judgments of the Administrative Tribunal of the ILO upon complaints made against the UNESCO, 

Advisory Opinion, ICJ Reports 1956, 85; Application for Review of Judgment No. 158 of the United 
Nations Administrative Tribunal, Advisory Opinion, ICJ Report 1973, 181; Application of the 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Judgment, ICJ Reports 

2007, para. 114.  
)٣٤(  Nuclear Tests (Australia v. France) case, ICJ Reports 1974, 268. 
)٣٥(  Electricity Company of Sofia and Bulgaria, PCIJ Series A/B, No. 79, 199  ن (بشــــــــــأن املبدأ القائل 

طراف يف قضـــــــــــــــية جيب أن متتنع عن اختاذ أي تدابري ميكن أن ختل بتنفيذ القرار املرتقب صـــــــــــــــدوره، وجيب األ
  .تتخذ أي خطوة ميكن أن تؤجج النزاع) أال

)٣٦(  Factory of Chorzow (Jurisdiction) PCIJ Series A, No. 9, 31  بشأن).(االلتزام جبرب الضرر  
)٣٧(  Factory of Chorzow (Merits) case, PCIJ Series A. No. 17, 29. 
)٣٨(  Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion, ICJ Reports 1951, 23. 
)٣٩(  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Merits, I.C.J. Reports 1986, pp. 113-

115, 129-130, paras. 218, 220 and 255.  
)٤٠(  East Timor (Portugal v. Australia) case, Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 201, para. 29.  
ملادة   )٤١( )(ج) ١(٣٨البعض مل يعتربها من املبادئ العامة للقانون يف حني أصـــــر آخرون أن هذه املبادئ مشـــــمولة 

 Brian D. Lepard, ‘The Relationship betweenمن النظام األســــــــــاســــــــــي حملكمة العدل الدولية. انظر مثًال: 

Customary International Law and General Principles of Law’ in B. D. Lepard, Customary 

International Law: A New Theory with Practical Applications (2010 CUP) 162؛ B. Simma and P. 

Alston, ‘The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens and General Principles of Law’ 

(1989) 12 Australian Yearbook of International Law 82؛ South West Africa Case, Second Phase, 

I.C.J. Reports 1966, dissenting opinion of Judge Tanaka ؛T. Meron, Human Rights and 

Humanitarian Norms as Customary Law (1989 OUP) 97 and 134.  
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أخرى بشـــأن املبادئ العامة للقانون يف آراء خمالفة ومســـتقلة صـــدرت يف قضـــا معروضـــة على حمكمة 
  .)٤٢(العدل الدولية

وأوردت احملاكم واهليئات القضائية اجلنائية الدولية املزيد من اإلشارات إىل املبادئ العامة   -١٥
لغة األمهيةللقانون. فهذه املبادئ ميكن أن يكون هلا دور حاســـــــــم يف مســـــــــ . وكثرياً ما مت )٤٣(ائل 

اللجوء إىل املبادئ العامة للقانون يف مســائل موضــوعية وكذلك يف مســائل إجرائية. ففي املســائل 
، ومببدأ التناســب يف إصــدار )٤٤(املوضــوعية، احُتج مببدأ اإلكراه كعامل خمفف يف إصــدار األحكام

ن )٤٦()oena sine legenulla p(، ومببـــدأ "ال عقوبـــة إال بنص" )٤٥(األحكـــام ملبـــدأ القـــائـــل  ، و
. وفيما خيص )٤٧(إثبات املســـــــــــؤولية اجلنائية يتطلب حتليالً للعناصـــــــــــر املوضـــــــــــوعية والذاتية للجرمية

ملبادئ املتعلقة بعبء اإلثبات نه ال ينبغي حماكمة املتهم )٤٨(القواعد اإلجرائية، اســـــــــُتشـــــــــهد  ، و
  .)٥٠()non bis in idem(، وبعدم جواز احملاكمة على ذات اجلرم مرتني )٤٩(غيابياً 

رزاً"  -١٦ . )٥١(ويف جمال قانون االســــــــتثمار الدويل، لوحظ أن املبادئ العامة للقانون تؤدي "دوراً 
ا حماكم االســــــــــتثمار الدولية ما يلي: التعويض  وتشــــــــــمل املبادئ العامة للقانون اليت اســــــــــتشــــــــــهدت 

__________ 

كا يف رأيه املخالف يف قضية   )٤٢( ال مراء يف "… إىل أنه  غرب أفريقيا جنوبفعلى سبيل املثال، ذهب القاضي 
تتضــمن بعض العناصــر املتأصــلة من عناصــر القانون الطبيعي. وهي توســع نطاق  ٣٨(ج) من املادة ١أن الفقرة 

مفهوم مصـــــــــــادر القانون الدويل إىل ما يتجاوز حدود مذهب القانون الوضـــــــــــعي الذي يفيد أنه ملا كانت الدول 
ا فما القانون الدويل سوى  قانون رضاء الدول وتقيدها الذايت. بيد أن وجهة النظر هذه، يف ملتزمة مبحض إراد

، تنقضــــــــها بوضــــــــوح الفقرة   ,South West Africa Case, Second Phase: "، انظر٣٨(ج) من املادة ١اعتقاد
I.C.J. Reports 1966, dissenting opinion of Judge Tanaka, 298 ملثل، أكد القاضـــــي كانســـــادو ترينداد ؛ و

أن "املبادئ العامة للقانون، يف ضــــوء القانون الطبيعي (الذي يســــبق  طاحونيت اللبابيه املســــتقل يف قضــــية يف رأ
رخيياً القانون الوضعي) تتناول أصول القانون الدويل وأسسه، وتوجه تفسري قواعده وتطبيقها، وتشري إىل بعدها 

ا يف القانون الداخلي ويف العاملي". وإذ قال إنه "ال يوجد ما مينع اللجوء إىل املباد ئ العامة للقانون املعرتف 
القانون الدويل"، أكد أن مبدأ املنع ومبدأ التحوط، املكرســــــني يف صــــــكوك دولية مثل إعالن اســــــتوكهومل وإعالن 

 ,Pulp Mills on the River Uruguay case, I.C.J. Reports 2010: ريو، مها من املبادئ العامة للقانون. انظر
separate opinion of Judge Cançado Trindade.  

)٤٣(  F. O. Raimondo, General Principles of Law in the Decisions of International Criminal Courts and 
Tribunals (Brill/Nijhoff, 2008) 77-164.  

)٤٤(  Prosecutor v. Erdemovic, Joint Separate Opinion of Judge McDonald and Judge Vohrah, Case No. 
IT-96-22-A, App. Ch., 7 October 1997, para. 40, 55-72.  

)٤٥(  Prosecutor v. Bakid, Judgment, Case No. IT-95-14-T, T. Ch. I, 3 March 2000, para. 796.  
)٤٦(  Prosecutor v. Delalić et al., Judgment, Case No. IT-96-21-T, T. Ch. II, 16 November 1998, para. 402.  
  .٤٢٥املرجع نفسه، الفقرة   )٤٧(
  .٦٠٤-٥٩٩املرجع نفسه، الفقرات   )٤٨(
)٤٩(  Prosecutor v. Sesay el al., Ruling on the Issue of the Refusal of the Third Accused, Augustine Gbao, 

to Attend Hearing of the Special Court for Sierra Leone on 7July 2004 and Succeeding Days, Case 
No. SCSL- 04-15-T, T Ch., 12 July 2004, para. 10.  

)٥٠(  Prosecutor v. Tadić, Decision on the Defence Motion on the Principle of Non Bis in Idem, Case No. 
IT-94-1-T, T. Ch. II, 14 November 1995, paras. 2-4.  

)٥١(  C. Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary (CUP 2004) 94 :ً؛ انظر أيضــــــاTarcisio Gazzini, 

‘General Principles of Law in the Field of Foreign Investment’ (2009) 10 Journal of World Investment 

and Trade, 103 ؛A. McNair, ‘General Principles of Law Recognized by Civilized Nations’ (1957) 33 

BYIL 15  ذُكر أن املبادئ العامة للقانون "ســــــــتثبت جدواها يف تطبيق وتفســــــــري عقود [الدول]، اليت حيســــــــن من)
نظام إقليمي بعينه، وتســـــتثىن   ب الفعالية أن تنظمها املبادئ العامة للقانون على أن تنظمها القواعد اخلاصـــــة ألي

ملعىن الضيق")من ذلك العقود املربمة بني الدول اليت ال    .ختضع ألحكام القانون الدويل العام 
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، وحســــن )٥٢()cessans lucrum( والكســـــب الفائت )emergens damnum(اخلســـــارة املتكبدة   يشـــــمل
competence-(، ومبدأ حتديد االختصـــــــــــاص )٥٤()res judicata(، وحجية األمر املقضـــــــــــي به )٥٣(النية

competence()وليس لألطراف أن تســــــتفيد )٥٧(، واإلثراء غري املشــــــروع)٥٦(، والبينة على من ادعى)٥٥ ،
ً م طل صـــــــــــــدر عنهاقانو . وميكن أن تؤدي املبادئ العامة للقانون دوراً حامساً يف التحكيم يف )٥٨(ن 

كلوكنر ضــــد قضــــا االســــتثمار. فعلى ســــبيل املثال، ألغت اللجنة املخصــــصــــة قرار احملكمة يف قضــــية 
ة . وعنــد تفســــــــــــــري مفهوم "املعـاملـ)٥٩(لتخلفهــا عن تقــدمي أدلـة كـافيــة تؤيـد وجود مبــدأ عـامالكــامريون 

، ومراعاة األصـــــــــــول )٦٠(العادلة واملنصـــــــــــفة"، جلأت حماكم االســـــــــــتثمار إىل مبادئ منها حســـــــــــن النية
  .)٦٣(، وغريها)٦٢(، والتناسب)٦١(القانونية

__________ 

)٥٢(  Amco Asian Corporation and Others v. Indonesia, ICSID ARB/81/1, Award of November 20, 1984, 

89 ILR (1992) 405, p. 504.  
)٥٣(  Terniras Medioambientales Tecmed, S.A. v. Mexico, ICSID ARB(AF)/00/2, Award, 29 May 2003, 

para 153; Canfor Corporation v. United States, Terminal Forest Products Ltd. v. United States 

(Consolidated NAFTA / UNCITRAL), Preliminary Question, 6 June 2006, para 182; Sempra 

Energy International v. Argentina, ICSID ARB/02/16, Award, 28 September 2007, para 297.  
)٥٤(  Waste Management v. Mexico (II), ICSID ARB(AF)/00/3, Jurisdiction, 26 June 2002, paras 39 and 

مبدأ من مبادئ القانون  )res judicata( ‘حجية األمر املقضـــــــي به‘، رأت احملكمة أنه "ما من شـــــــك يف أن 43
ملعىن املقصـــــــــــود يف املادة الدويل )(ج) من النظام األســـــــــــاســــــــــي ١(٣٨، بل هو مبدأ من املبادئ العامة للقانون 

  .." (التوكيد مضاف)وقد قبل الطرفان بذلك فعالً حملكمة العدل الدولية. 
)٥٥(  Sociedad Anonima Eduardo Vieira v. Chile, ICSID ARB/04/7, Award, 21 August 2007, para 203.  
)٥٦(  Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A v. The Hashemite Kingdom of Jordan, ICSID ARB/02/13, 

Award, 31 January 2006, para. 70 من املبادئ القانونية الراســــــــــــــخة أن على املدعي إثبات ‘، ذكرت احملكمة أن
 Asian Agricultural Products Limited v. Sri Lanka, ICSIDانظر أيضـــاً: ‘. الوقائع اليت يســـتند إليها لدعم ادعائه

ARB/87/3, Award, 27 June 1990 603, para 56 ؛Autopista Concesionada de Venezuela, C.A. v. Venezuela, 

ICSID ARB/00/5, Award, 23 September 2003, para 110 ؛International Thunderbird Gaming 

Corporation v. Mexico, UNCITRAL (NAFTA), Award, 26 January 2006, para 95.  
)٥٧(  Sea-Land Services Inc v. Iran, 6 Iran US Cl. Trib. Rep. (1984) 149, p. 168 مفهوم ‘، رأت احملكمة أن

اإلثراء غري املشروع ترجع أصوله إىل القانون الروماين [...] وهو مدون أو معرتف به قضائياً يف الغالبية العظمى 
من النظم القانونية الوطنية يف العامل، ومن املســــــــــلم به على نطاق واســــــــــع أنه أُدمج يف فئة املبادئ العامة للقانون 

ريخ أحدث عهداً، أشارت احملكمة يف قضية . ‘اليت ميكن أن تطبقها احملاكم الدولية  Saluka Investmentsويف 

BV (Netherlands) v. Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award, 17 March 2006, para 449  إىل إن
ني . وهو مينح أحد الطرفأحد املبادئ العامة للقانون الدويلمفهوم اإلثراء غري املشروع مفهوم معرتف به بوصفه ‘

  .(التوكيد مضاف). ‘احلق يف اسرتداد أي شيء مثني أخذه أو تسلمه الطرف اآلخر بال مربر قانوين
)٥٨(  Sempra Energy International v. Argentina, ICSID ARB/02/16, Award, 28 September 2007, para 353.  
)٥٩(  Klöckner Industrie-Anlagen GmbH and others v. Cameroon, ICSID Case No. ARB/81/2, Decision 

on Annulment, 3 May 1985, 243.  
)٦٠(  Sempra Energy International v. Argentina, ICSID ARB/02/16, Award, 28 September 2007, para 298.  
)٦١(  Waste Management Inc. v. Mexico, para. 98.  
)٦٢(  MTD Equity Sdn. Bhd and MTD Chile S.A v. Chile, ICSID ARB/01/7, Award, 25 May 2004, para. 109.  
  .Tarcisio Gazzini, 118انظر:   )٦٣(
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ــــا جلــــأت إىل   -١٧ ت املتحــــدة، لوحظ أ وفيمــــا خيص حمكمــــة املطــــالبــــات بني إيران والوال
لث املبادئ العامة للقانون لتجنب االختيار بني قوانني إيران ت املتحدة أو بلد  . )٦٤(أو الوال

ولوحظ أيضــــــاً أن احملكمة طبقت "املبادئ العامة للقانون" يف احلاالت اليت كان من شــــــأن تطبيق 
. وعالوًة على ذلك، )٦٥(القانون الوطين الساري عليها خبالف ذلك سيؤدي إىل نتيجة غري عادلة

العـــام وعملهـــا يف جمـــال القـــانون اخلـــاص،  مل تفرق احملكمـــة بني عملهـــا يف جمـــال القـــانون الـــدويل
  .)٦٦(وعمدت يف كليهما إىل تطبيق "املبادئ العامة للقانون"

وعلى الرغم من ورود عدد كبري من اإلشـــــــــــــــارات إىل املبادئ العامة للقانون يف خمتلف   -١٨
جماالت القانون الدويل، ما زالت منهجية حتديد هذه املبادئ غري واضـــــــــــــــحة. وُوجهت انتقادات 

ا عموماً م . )٦٧(فادها أن احملاكم واهليئات القضـــــــــــــــائية الدولية تطبق "مبادئ عامة" غري معرتف 
ا عموماً يف القوانني الوطنية  ولوحظ أيضـــــاً أن حصـــــر املبادئ العامة للقانون يف املبادئ املعرتف 

ت عندما  لًة اليت حمكمة أو هيئة قضـــــــائية مســـــــأ تعاجليف مجيع أرجاء العامل، ميكن أن يثري صـــــــعو
ا حتديد مبدأ مقبول على نطاق واسع ال . ويف هذا الصدد، ال تزال بعض املسائل )٦٨(ميكن بشأ

احلامسة بال حل، األمر الذي يثري قدراً من عدم اليقني القانوين، ويهدد عدالة القضــــــاء. وتشــــــمل 
وث املقارنة عند هذه املســـــــــــــــائل معايري حتديد ما إذا كان املبدأ "معرتفاً به عموماً"، ونطاق البح

اســــتخالص مبادئ عامة من القوانني الوطنية، وكيفية تصــــنيف األســــر والنظم القانونية عند إجراء 

__________ 

)٦٤(  American Bell Int'l, Inc. v. Islamic Republic of Iran, 9 Iran-U.S. C.T.R. 107 Award No. 255-48-3 

(Sept. 19, 1986), 12 Iran-U.S. C.T.R. 170 ؛Questech, Inc. v. Ministry of National Defense of the 

Islamic Republic of Iran, Award No. 191-59-1 (Sept. 25, 1985) طُبق املبدأ العام لتغري الظروف رغم) ،
ختيار القانون اإليراين)؛   Aeronutronic Overseas Servs., Inc. v. Government of theوجود شرط تعاقدي 

Islamic Republic of Iran, Award No. ITM 44-158-1 (Aug. 24, 1984), 7 Iran-U.S. C.T.R. 217 ؛Gould 

Mktg., Inc. v. Ministry of Defense of the Islamic Republic of Iran, Award No. 136-49/50-2 (June 22, 

1984), 6 Iran-U.S. C.T.R. 272, 274  كان أحد عقود بيع معدات االتصـــــــــــــــاالت ينص على تطبيق قانون)
ي عقد الســـتحالة كاليف نه إذا ُأ ورنيا. وذكرت احملكمة أن "القانون األمريكي" يتضـــمن "املبدأ العام" القاضـــي 

تنفيذه "ُحسبت املبالغ املستحقة مبوجب العقد مبا يتناسب مع ما أُجنز منه". وأشارت احملكمة أيضاً إىل القانون 
. ١، احلاشــــــــية ٢٧٤". املرجع نفســــــــه. يف الصــــــــفحة اإلنكليزي والحظت "وجود قاعدة مماثلة يف القانون املدين

وطبقت احملكمة أيضاً "مبادئ عامة" لقانون الكفالة، لتشرتط على املدعي أن يتيح للمدعى عليه معدات معينة 
ا له. املرجع نفســــه. يف الصــــفحة   Morgan Equip. Co. v. Islamic Republic of. انظر أيضــــاً: ٢٧٩حيتفظ 

Iran, Award No. 100-28-2 (Dec. 27, 1983), 4 Iran-U.S. C.T.R. 272  رفضت احملكمة احلجة اليت ساقتها)
لثاً مســــتفيداً اجلهة املدعية من أنه حيق هلا أن حتصــــل، مبوجب قانون والية أيداهو، على تعويض بوصــــفها  طرفاً 

 R.J. Reynolds Tobacco Co. v. Gov't of the Islamicفيما خيص بعض أوامر الشراء اليت ينظمها قانون الوالية)؛ 

Republic of Iran, Award No. 145-35-3 (July 31, 1984), 7 Iran-U.S. C.T.R. 181.  
)٦٥(  CMI International, Inc. v. Ministry of Roads and Transportation and Islamic Republic of Iran, 

Award No. 99-245-2 (Dec. 27, 1983), 4 Iran-U.S. C.T.R; See also Grant Hanessian, 329-330 ؛ انظر
  .Grant Hanessian, 329-330أيضاً: 

)٦٦(  350Grant Hanessian, .  
)٦٧(  F. O. Raimondo, 88 ً؛ انظر أيضـــــاG. I. Tunkin, Theory of International Law (HUP 1974) 190  حيذر)

  إلعالن أن مبادئ بعض النظم القانونية ملزمة للجميع).‘ املبادئ العامة للقانون‘املؤلف من مغبة استخدام 
)٦٨(  Michael Akehurst, ‘Equity and General Principles of Law’ (1976) 25(4) International and 

Comparative Law Quarterly 825.  
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هــذا التحليــل، وكيفيــة اختيــار قوانني وطنيــة متثيليــة، ومــا إذا كــان يتعني تكييف هــذه املبــادئ مع 
  التطبيق الدويل عند إجراء عمليات القياس وكيفية القيام بذلك.

  نطاق املوضوع واملسائل القانونية الالزم معاجلتها  -٤  

ملبادئ العامة للقانون ااســتناداً إىل املعلومات املبينة أعاله، ميكن للجنة أن توضــح طبيعة   -١٩
هليئات الدولية ونطاق اليت تســـــــــــتخدمها الدول واحملاكم واهليئات القضـــــــــــائية الدولية واملنظمات وا

ذا املوضوع، ن دون استبعاد مسائل أو جوانب أخرى متصهذه املبادئ وطريقة حتديدها. وم لة 
  ميكن للجنة أن حتلل، بوجه خاص، ما يلي: 

  املبادئ العامة للقانون ونطاقها؛ طبيعة '١'

ا، وال  (أ)    ســـــــيما نطاق املبادئ العامة للقانون واملصـــــــطلحات اخلاصـــــــة 
ا األمم  مدنة" و"املبادئ العامة املتعالقتها مبفاهيم مثل "مبادئ القانون العامة اليت أقر

  للقانون الدويل" و"املبادئ األساسية للقانون"؛

  طبيعة املبادئ العامة للقانون وأصوهلا؛  (ب)  

عتبارها مصـــــــــــــــدراً قائماً بذاته   (ج)   ســـــــــــــــتقًال عن ماملبادئ العامة للقانون 
  املعاهدات والقانون الدويل العريف؛

  وظائف املبادئ العامة للقانون؛  (د)  

ملصـــــــــــدرين الرئيســـــــــــني اآلخرين للعال '٢' قانون الدويل: قة املبادئ العامة للقانون 
  املعاهدات والقانون الدويل العريف؛   أي

  طرائق حتديد املبادئ العامة للقانون؛ '٣'
  .)٦٩(مسائل أخرى '٤'

ون طوال فرتة نظرها وميكن للجنة أن تشري إىل عدد من األمثلة على املبادئ العامة للقان  -٢٠
  وميكنها إدراجها يف شروح االستنتاجات اليت سُتعتمد.يف املوضوع، 

  طبيعة املبادئ العامة للقانون ونطاقها  ‘١‘  

سيكون مهماً أن تعمد اللجنة أوًال إىل حتليل تعريف "املبادئ العامة للقانون" وتوضيحه   -٢١
ــا ا ألمم من أجــل حتــديــد نطــاق املوضـــــــــــــــوع. ويُقرتح أن تكون "مبــادئ القــانون العــامــة اليت أقر

من النظــام األســــــــــــــــاســـــــــــــــي حملكمــة العــدل الـدويل الـدائمــة والنظــام  ٣٨املتمــدنـة" الواردة يف املـادة 
األســــــــاســــــــي حملكمة العدل الدولية حمور الرتكيز الرئيســــــــي هلذه الدراســــــــة، وأن جيري حتليل تعريف 

__________ 

كأن تكون املبادئ العامة للقانون أيضــــــاً مصــــــدراً من مصــــــادر قانون دويل بعينه. فعلى ســــــبيل املثال، لوحظ أن   )٦٩(
حمكمة العدل للجماعات األوروبية تقتصر عادًة على دراسة قوانني الدول األعضاء من أجل استخالص مبادئ 

 ’Michael Akehurst, ‘Equity and General Principles of Lawعامة للقانون ختص النظام اإلقليمي. انظر: 

(1976) 25(4) International and Comparative Law Quarterly 821, citing X v. Council [1972] 18 

Recueil 1205 ؛Advocate-General Warner in Commission v. Council [1973] E.C.R. 575, 593 ؛
Werhahn v. Council [1973] E.C.R. 1229, 1259-1260; Slander v. Ulm [1969] Recueil 419, 425.  
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الدويل" "املبادئ العامة للقانون" يف ضـــــــــــــــوء عالقتها مبفاهيم أخرى مثل "املبادئ العامة للقانون 
  و"املبادئ األساسية" و"مبادئ اإلنصاف".

لتارخيي هلذا وميكن حبث طبيعة املبادئ العامة للقانون وخصــــــــائصــــــــها يف ضــــــــوء التطور ا  -٢٢
رســـــة القانونية الدولية. املفهوم، ويف ضـــــوء اإلحاالت الصـــــرحية والضـــــمنية إىل هذه املبادئ يف املما

ىل اليت اعرتفــت رات التحكيم واملعــاهــدات األو فعلى ســـــــــــــــبيــل املثــال، ميكن للجنــة أن تــدرس قرا
درس أيضـــــــاً الســـــــياق تملبادئ العامة للقانون مصـــــــدراً من مصـــــــادر القانون الدويل؛ وميكنها أن 
ا األ مم املتمدنة" يف النظام واملناقشـــــــــــات اليت أفضـــــــــــت إىل إدراج "مبادئ القانون العامة اليت أقر

دل الدولية. وميكن يف النظام األســـــــاســـــــي حملكمة الع األســـــــاســـــــي حملكمة العدل الدويل الدائمة مث
حبث اإلحاالت إىل هذا املفهوم، وإىل املفاهيم املتصـــــــــــــــلة به، يف امل عاهدات واالجتهاد أيضـــــــــــــــاً 
  دولية. القضائي للمحاكم واهليئات القضائية، ويف التشريعات الوطنية والصكوك ال

انون. وينبغي للجنة أن ومن املسائل املتصلة واملهمة أيضاً مسألة منشأ املبادئ العامة للق  -٢٣
قوانني الوطنية للدول، تنظر يف ما إذا كانت املبادئ العامة للقانون ُتســتخلص حصــراً من عموم ال

ا الدول، مثل ال نظام القانوين أو ما إذا كان ميكن اســـــــــتخالصـــــــــها من مصـــــــــادر أخرى، تعرتف 
  لدويل والعالقات الدولية.ا

وين الدويل. وينبغي وينبغي أيضـــاً توضـــيح موقع املبادئ العامة للقانون ضـــمن النظام القان  -٢٤
ا مصـــــــــــــــدراً مســـــــــــــــتقًال ل لقانون الدويل، بوجه خاص تقييم املبادئ العامة للقانون من حيث كو

لقانون الدويل العريف.  ملعاهدات و   وعالقتها 

دراســـــــــــــــة وظائف املبادئ العامة للقانون. وكما ذُكر أعاله، رأى بعض وينبغي أيضـــــــــــــــاً   -٢٥
الفقهاء أن الوظيفة الرئيســـــــية للمبادئ العامة للقانون إمنا هي "ســـــــد الثغرات" يف القانون الدويل، 

. )٧٠(يف احلــاالت اليت ال يوجــد فيهــا حكم تعــاهــدي أو قــاعــدة من قواعــد القــانون الــدويل العريف
ا تســـــــاهم يف تشـــــــكيل نظام ونســـــــب آخرون إىل املبا دئ العامة للقانون دوراً أوســـــــع من حيث إ

. وميكن )٧١(القانون الدويل وتدعيمه، وتقدم التوجيه يف تفســـــــــــــــري املعاهدات واألعراف وتطبيقها
للجنــة أن تــدرس كيف اختــذت املبــادئ العــامــة للقــانون، على مر الزمن، أدوارًا ووظــائف خمتلفــة 

  انوين الدويل، وكذلك النظم املتخصصة للقانون الدويل.فأسهمت يف تطوير النظام الق

لعامة للقانون اوميكن للجنة أيضـــــــاً، بوجه خاص، أن تنظر يف األســـــــاس املنطقي للمبادئ   -٢٦
الدولية واألجهزة الدولية،  والوظائف األســـاســـية اليت تؤديها عندما تطبقها احملاكم واهليئات القضـــائية

ا الدولية واحملاكم الوطنية يف اجتهوعندما تلجأ إليها الدول يف ع   ادها القضائي الداخلي.القا

وق والواجبات ومن اجلوانب املتصــــــــــلة بذلك كون املبادئ العامة للقانون مصــــــــــدراً للحق  -٢٧
ملبادئ العامة للقانون القانونية. وميكن للجنة، بوجه خاص، أن تدرس اجملاالت اليت تنظم فيها ا

ســــــن النية أو مبدأ حة قواعد موضــــــوعية وإجرائية (مثل مبدأ ح ســــــلوك أعضــــــاء اجملتمع الدويل
  .)(non bis in idem) عدم جواز احملاكمة على ذات اجلرم مرتني

__________ 

)٧٠(  Vladimir-Djuro Degan, A Source of General International Law (Martinus Nijhoff 1997) 40-41.  
)٧١(  Antônio Augusto Cançado Trindade, The Construction of a Humanized International Law (Brill 

Nijhoff, 2014) 870; C. W. Jenks, The Common Law of Mankind (Stevens, 1958) 106 .  
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ملعاهدات والقانون الدويل العريف  ‘٢‘     عالقة املبادئ العامة للقانون 

ادئ العامة ملبكما جتلى يف االجتهاد القضـــــــــــــــائي الدويل املشـــــــــــــــار إليه أعاله، اعُرتف   -٢٨
ملعاهدات والقانون اللقانون مصـــــدراً رئيســـــياً من مصـــــادر القانون الدويل، ومصـــــدراً مســـــتقًال عن 

صـــــــــدرين الرئيســـــــــني اآلخرين الدويل العريف. إال أن املبادئ العامة للقانون قد تنشـــــــــأ بينها وبني امل
بغي دراســــــــــــــــة العالقــة ينللقــانون الــدويل، أي املعــاهــدات والقــانون الــدويل العريف، عالقــة ترابط. و 
ا وبني القواعد العرفية. وأشـــــــــــــــكال التفاعل القائمة بني املبادئ العامة للقانون واملعاهدات، وبينه
ون واملعاهدات والقواعد فعلى سبيل املثال، ميكن دراسة كيفية إسهام كل من املبادئ العامة للقان

بادئ العامة للقانون يف ن تؤديها املالعرفية يف إنشــــاء وتطوير بعضــــها بعضــــاً، والوظيفة اليت ميكن أ
لعريف، وإمكانية وجود تقدمي املســـــــــــاعدة والتوجيه يف تطبيق وتفســـــــــــري املعاهدات والقانون الدويل ا

  قانون الدويل العريف.املبادئ العامة للقانون مبوازاة ما يقابلها من قواعد يف املعاهدات وال

  طرائق حتديد املبادئ العامة للقانون  ‘٣‘  

فيما خيص املبادئ فن املســـــــــــــــائل البالغة األمهية طريقة حتديد املبادئ العامة للقانون. م  -٢٩
ية يف العامل أمجع، ينبغي العامة املســــتخلصــــة من أحكام القانون الوطين املشــــرتكة بني النظم القانون

بادئ يف النظم للجنة أن تدرس مســـــــــــــائل تشـــــــــــــمل معايري حتديد االعرتاف املشـــــــــــــرتك مببدأ من امل
نون، ونطــاق البحــث انونيــة يف خمتلف أرجـاء العــامل؛ وطريقــة اســـــــــــــــتخالص املبــادئ العــامـة للقــاالقــ

ظم القانونية عند إجراء املقارن وعمقه، إذا لزم مثالً إجراء حتليل مقارن، وتصـــــــــنيف األســـــــــر أو الن
لوطنية مع النظام اهذا التحليل، وما إذا كان يتعني تكييف املبادئ املســــــــــــــتخلصــــــــــــــة من القوانني 

يف الفرع أعاله أن املبادئ  القانوين الدويل وكيفية القيام بذلك. وإذا أثبتت الدراســــــة املشــــــار إليها
عرتف به الدول فإنه تالعامة للقانون ميكن اســـــــتخالصـــــــها أيضـــــــاً من النظام القانوين الدويل الذي 

انون عامة للقينبغي للجنة أيضـــــــــــــــًا أن تســـــــــــــــاعد على توضـــــــــــــــيح معايري وطرائق حتديد املبادئ ال
ارات القضــــــــائية املســــــــتخلصــــــــة من مصــــــــادر مثل املعاهدات والصــــــــكوك الدولية غري امللزمة، والقر 

  الصادرة عن احملاكم واهليئات القضائية الدولية، وما إىل ذلك.

  مسائل أخرى  ‘٤‘  

لوحظ أنه إذا كانت اهليئات القضــائية الدولية ذات االختصــاص العام قد حرصــت على   -٣٠
عامة من النظم القانونية يف العامل أمجع، فإن اهليئات القضـــــــــــــــائية اإلقليمية اســـــــــــــــتخالص مبادئ 

. ويف هذا )٧٢(قصـــرت يف بعض األحيان نطاق حبثها املقارن على القوانني الوطنية لدوهلا األعضـــاء
الســـــــــــــــيــاق، ميكن للجنــة أن تبحــث يف وجود هــذه املبــادئ القــانونيــة ومركزهــا القــانوين، وتقــدمي 

  يف هذا الصدد. توضيحات وإرشادات

__________ 

)٧٢(  Michael Akehurst, 818-825 ً؛ انظر أيضــــا "Procureur de la Republique v. Association de defense des 
bruteurs d’huiles usages (ADBHU), Case 240/83, para. 9فسة، : "إن مبادئ حرية حركة السلع وحرية املنا

القرتان مع حرية التجارة بوصــــــــفها حقاً أســــــــاســــــــياً، هي مبادئ عامة لقانون اجلماعة تكفل احملكمة احرتامها" 
: "حقوق اإلنســـــــــان Stauder v. City of Ulm, Case 26/69 [1969] ECR 419, para. 7(التوكيد مضـــــــــاف)؛ 
  وحتميها احملكمة" (التوكيد مضاف). املبادئ العامة لقانون اجلماعةاألساسية مكرسة يف 
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  أسلوب عمل اللجنة يف هذا املوضوع   -٥  

ريخ صــياغتها،  ســتســتند هذه الدراســة يف املقام األول إىل ممارســة الدول، واملعاهدات  -٣١ و
ئات القضـــــائية الدولية والصـــــكوك الدولية األخرى، والقرارات القضـــــائية الصـــــادرة عن احملاكم واهلي

  الوطنية.واإلقليمية والوطنية، والتشريعات 

م وستقيَّم يف ضو   -٣٢   ء املمارسة الدولية.وستؤخذ يف االعتبار أيضاً آراء الفقهاء وحتليال

  املوضوع يستويف شروط اختيار املواضيع اجلديدة  -٦  

إن موضوع "املبادئ العامة للقانون" يستويف شروط اختيار املواضيع اجلديدة اليت وضعتها   -٣٣
لتطوير التـــدرجيي للقـــانون الـــدويل اللجنـــة ألنـــه يعرب عن احتيـــاجـــ ات اجملتمع الـــدويل فيمـــا يتعلق 

لذكر أن مصــدر القانون الدويل هذا ما برح يُســتخدم منذ أكثر من قرن، وما زال  وتدوينه. وجيدر 
  يُعتمد عليه، لكن طبيعته ونطاقه وأصوله ومعايريه وطرائق حتديده ما زال يكتنفها عدم الوضوح.

مواضـــــــــيع ميكن النظر تقريراً بعنوان  ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١اللجنة يف وأصـــــــــدرت أمانة   -٣٤
 يف ضـــــــــوء التطورات الالحقة ١٩٩٦فيها مع مراعاة اســـــــــتعراض قائمة املواضـــــــــيع اليت أعدت يف 

)A/CN.4679/Add.1( وأوردت األمانة موضـــــوع "املبادئ العامة للقانون" على رأس قائمة بســـــتة .
مواضـــيع. ويُفرتض أن تنظر اللجنة للمرة األوىل بتعمق يف املبادئ العامة للقانون بوصـــفها مصـــدراً 

  من مصادر القانون الدويل.

لنظر إىل وفرة ممــارســــــــــــــــة الــدول يف هــذا اجملــال وأمثلــة تطبيق   -٣٥ خمتلف احملــاكم واهليئــات و
القضــــــائية هلذا املصــــــدر من مصــــــادر القانون الدويل، فضــــــًال عن التاريخ الطويل لتطويره الفقهي، 
ســـــــيكون عمل جلنة القانون الدويل يف هذا املوضـــــــوع ملموســـــــاً وعملياً، وميكنه أن يوفر الوضـــــــوح 

  والتوجيه يف فهم هذا املصدر من مصادر القانون وحتديده وتطبيقه.

ا نتيجة نظر   -٣٦ وبناًء على ما تقدم، ســــــــــتكون لالســــــــــتنتاجات والشــــــــــروح املتوقع اخلروج 
اللجنة يف موضـــــــــــــــوع "املبادئ العامة للقانون" فوائد للدول واملنظمات الدولية واحملاكم واهليئات 

  القضائية الدولية وكذلك للفقهاء واملمارسني يف جمال القانون الدويل.
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  البّينة أمام احملاكم واهليئات القضائية الدولية  -ء  
  أنريودا راجبوت السيد    

  مقدمة    
يئات القضـــــــــــــائية دراج موضـــــــــــــوع "البّينة أمام احملاكم واهل مقرتحاً تتضـــــــــــــمن هذه الورقة   -١

مج العمل الطويل األجل للجنة القانون الدويل.   الدولية" يف بر
لوســــــائل الســــــلمية التزاما تنص عليه املادة تشــــــّكل تســــــوية   -٢ من ميثاق  ٣-٢املنازعات 

. فالتقاضــي الدويل هو أحد الســبل اهلامة )١(من مبادئ القانون الدويل العريف األمم املتحدة ومبدأ
لوســائل الســلمية، وفق ما نصــت عليه املادة  ) من ميثاق األمم ١(٣٣لتســوية املنازعات الدولية 

لوضوح واستنادها إىل اليقني أن يعززا سيادة القانون على املتحدة. ومن ش أن اتسام اإلجراءات 
  الصعيد الدويل. 

يف عمليــة التقــاضـــــــــــــــي. فكمــا قــال الســـــــــــــــري جريالــد  حــامســاً  وميكن للبيّنــة أن تؤدي دوراً   -٣
فيتزموريس، ميكن لنتيجة التقاضــــي الدويل يف الواقع أن "تكون متوقفة على عوارض شــــىت إجرائية 

. ومبا أن احملاكم واهليئات القضـــــــــــائية الدولية مطالبة بتطبيق قواعد القانون الدويل )٢(و شـــــــــــكلية"أ
لتايل جزءاً  من إجراءات التقاضــي: فما  أســاســياً  على الوقائع، تشــكل إقامة الربهان على الوقائع 

تســــــــــــــوية  . وال ميكن)٣()idem est non probari non esse(ال برهان عليه ال يوجد أو ال يصــــــــــــــح 
منازعة إال إذا حددت هيئة التقاضــــــــي الوقائع بصــــــــورة ســــــــليمة ليتســــــــىن هلا من مث تطبيق املبادئ 

. ويقتصـــــــر هذا املوضـــــــوع على )٥(. والبّينة هي منهج إلقامة الربهان على الوقائع)٤(القانونية عليها
  إقامة البّينة على الوقائع.

لب من احملاكم واهليئات القضــائية الدولية ما كانت تســوية اخلالفات الوقائعية تتط وقليالً   -٤
لوقائع من البداية  متحيصـــــــــــــــا وجهدا يف املاضـــــــــــــــي. ففي معظم احلاالت، كانت األطراف تقّر 

كان على احملاكم أو اهليئات القضـــــائية إال تطبيق القانون. وحىت عند وجود منازعات بشـــــأن  وما
إلمكان تناو  ا كانت بســــيطة نســــبيا وكان  هلا يف إطار التفســــري القانوين، دومنا حاجة الوقائع، فإ

درا ما كان يتعني على حمكمة العدل الدولية أن تواجه  لوقائع. و إىل البت يف اخلالفات املرتبطة 

__________ 

)١(  Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 
America), Jurisdiction of the Court and Admissibility of the Application, Judgment of 26 November 

1984, [1984] ICJ Reports 14, p. 145 (para. 290).  
)٢(  Gerald Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice, vol. 2, (Grotius 

Publications, 1986), pp. 575-8.  
)٣(  Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), Merits, 

Judgment of 9 April 1949, [1949] ICJ Reports 4, pp. 15-6.  
)٤(  Anna Riddell and Brendan Plant, Evidence before the International Court of Justice (British 

Institute of International and Comparative Law, 2009), p. 1 .  
للبّينة أوجزاه يف الكلمات التالية: "الربهان هو أي جهد إلظهار احلقيقة أو  اً ومفيد عاماً  قدم لودز وجيلبري تعريفاً   )٥(

لبّينة؛  حتديد واقعة، أي ما يقيم البّينة أو يكون عالمة أو حجة مقنعة، وقد يكون أثرا للبّينة وحتديدا للوقائع 
". أداة أو وسيلة إلقامة الدليل على واقعة أو لتفنيدها هي ‘البّينة‘والربهان هو نتيجة أو أثر للبينة، يف حني أن 

FJ Ludes and HJ Gilbert (eds), Corpus Juris Secundum: A Complete Restatement of the Entire 

American Law, Vol 31 A: Evidence (West Publishing Company, 1964), p. 820.  
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أو قضــــــية  قناة كورفوقضــــــا تنطوي على وقائع معقدة ومتنازع عليها، مثل ما حصــــــل يف قضــــــية 
فقد وجدت  احلديث.أن هذه احلالة تغّريت يف الزمن  . بيدالوضـــــــــــع القانوين جلنوب غرب أفريقيا

ئقية وشــــــفوية معقدة يف ســــــياق قضــــــا  حمكمة العدل الدولية نفســــــها مطالبة مثالً  بتناول أدلة و
دة اجلماعية خلوض يف أدلة اخلرباء يف ســــــــياق قضــــــــية  اإل . ويشــــــــري تزايد عبء صــــــــيد احليتانو

ية على وقائع معقدة ومتنازع عليها ســــتزيد يف املســــتقبل. القضــــا وطبيعتها إىل أن القضــــا املنطو 
وما فتئت حماكم وهيئات قضـــائية أخرى، مثل أفرقة فض املنازعات وجهاز االســـتئناف يف منظمة 
التجارة العاملية، وحماكم حقوق اإلنســــان (احملكمة األفريقية حلقوق اإلنســــان والشــــعوب، واحملكمة 

البلدان األمريكية حلقوق اإلنســـــــان)، تتناول بصـــــــورة منتظمة األوروبية حلقوق اإلنســـــــان، وحمكمة 
  قضا وقائعية معقدة. 

مام الدورة الثامنة أوقد أبرزت رئيســـة حمكمة العدل الدولية، القاضـــية هيغينز، يف كلمتها   -٥
عدد رتن بذلك من تزايد لواخلمســــــــــــني للجنة القانون الدويل، حتّول طبيعة املنازعات الدولية وما اق

  وقالت يف هذا الصدد ما مفاده:زعات املنطوية على وقائع معقدة. املنا
تتضـمن قائمة القضـا املعروضـة على احملكمة بشـكل متزايد قضـا ترتكز على   

وقــائع متشــــــــــــــــابكــة جيــب فيهــا على احملكمــة أن تفحص وتقيِّم البينــات املقــدمــة بعنــايــة. 
ا الرتكيز فقط على املســــائل ا  ومل مكا رت هذه القضــــا مجلة من فلقانونية. يعد  قد أ

  .)٦(يتعني على احملكمة البت فيها أصبحاملسائل اإلجرائية اجلديدة اليت 
. وأورد لقانونية أيضــــاً االوظيفة القضــــائية يف املؤلفات  تشــــهده اليتووردت إشــــارة إىل هذا التحول 

  األستاذ فرانك يف هذا الصدد ما يلي:
ــائيــة يف الوقــت ذاتــه. وهي    حمكمــة العــدل الــدوليــة حمكمــٌة ابتــدائيــة وحمكمــة 

الستناد إىل الوقائع  صرار إىل حل القضا  ن تسعى  أي إىل استنتاجات  -مطالبة 
وأن تتجنب إىل أبعد حد ممكن النزوع إىل تعويض نقص  -وقائعية ذات مصـــــــــــــــداقية 

للجوء إىل مــذاهــب قــانونيــة على حنو البينــات الوقــائعيــة أو االفتقــار إىل حتليــ ل للوقــائع 
  .)٧(يتوخى منه، عن قصد أو بدون قصد، االلتفاف على الوقائع

  ضرورة وأمهية القواعد العامة للبّينة    
مسألة البّينة على حنو  ال تتناول قواعد احملاكم واهليئات القضائية الدولية وصكوك إنشائها  -٦

ل.  شــــــارة عامة و مفصــــــّ ا. وال تتضــــــمن تلك زمين وتقدميهالإىل البّينة من حيث إطارها هي تكتفي 
يمها، واالســـــــــتنتاجات اليت القواعد والصـــــــــكوك أي إشـــــــــارة إىل أنواع البيّنة، وتقدميها، وتناوهلا، وتقي

ملختلفة قد بلورت ميكن أن تســــتخلص منها. فاملمارســــات القضــــائية للمحاكم واهليئات القضــــائية ا
شــــــــأن اجملاالت اليت  منية. و لقواعد احلالية للمحاكم واهليئات القضــــــــائية الدولقواعد للبيّنة تتجاوز ا

  الفراغ املوجود. ) أن تسد١٠تغطيتها يف إطار هذا املوضوع (يرد تناوهلا يف الفقرة  يُتوخى
__________ 

كلمة ســعادة القاضــية روزالني هيغينز، رئيســة حمكمة العدل الدولية، أمام الدورة الثامنة واخلمســني للجنة القانون   )٦(
     ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٥الدويل، 

)http://www.icj-cij.org/court/index.php?pr=1272&pt=3&p1=1&p2=3&p3=1.(  
)٧(  Thomas Franck, ‘Fact-finding in the ICJ’ in R Lillich (ed), Fact-finding before International 

Tribunals (transnational, Ardsley-on-Hudson, 1991), p. 32.  
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قواعد بشـــــــــــــــأن البّينة، اســـــــــــــــتندت احملاكم واهليئات القضـــــــــــــــائية إىل  وجود عدمويف ظل   -٧
. وتتيح هذه املمارسة مرونة هليئة التقاضي، لكنها تتسبب يف )٨(االجتهادات القضائية لكل منها

قدر من عدم التيقن وعدم االتســـــــــــــــاق يف القواعد اليت ُتطّبق أو ميكن أن ُتطّبق. ولعل من العدل 
لبّينة. نصــاف أن تكون األطراواإل لقواعد اليت ســتطبق فيما يتعلق  ف املتنازعة على علم مســبق 

فعدم االتســــــاق يف تطبيق قواعد البّينة قد يؤدي حتما إىل نتائج متضــــــاربة وإن كانت تســــــتند إىل 
  . ومن شأن تناول اللجنة هذا املوضوع أن يسهل عمل مجيع هيئات التقاضي. )٩(األدلة نفسها

وضوع على قواعد البّينة ذات التطبيق العام. فثمة توافق يف املؤلفات وينبغي قصر هذا امل  -٨
شكل معايري حتديد أنواع اإلجراءات اليت من . وعالوة على ذلك، ستُ )١٠(بشأن قواعد البّينة هذه

للحفاظ على الطابع العام للقواعد  ) إطاراً ١٢شـــــــــــــــأن هذه القواعد أن تســـــــــــــــري عليها (الفقرة 
إىل طابعها العام أن يكفل عدم تقييد  اختيار قواعد البّينة اســــــــــــــتناداً  املتوخاة. ومن شــــــــــــــأن معيار

مرونة اخلصـــائص املؤســـســـية ملختلف هيئات التقاضـــي. ولكفالة الطابع العام لنتائج هذا املشـــروع 
ومقبوليتها، ميكن بذل جهود (رمسية وغري رمسية) للتواصــــــل مع احملاكم واهليئات القضــــــائية الدولية 

  وىل للمشروع ومبوازاة مع تقدم مراحله.منذ املراحل األ
م أيضـــا يف وإضـــافة إىل كفالة اتســـاق عملية التقاضـــي، من شـــأن هذا املوضـــوع أن يســـه  -٩

ي مســـألة إجرائية) ســـيؤدي هجتنب جتزؤ القانون اإلجرائي. فعدم إيالء اهتمام ملســـألة البّينة (اليت 
يدات الوقائعية والتقنية. القضائية والتعقإىل تطور ممارسات متناقضة بسبب تعدد احملاكم واهليئات 

قويض ثقة الدول ومن شــأن تكريس نظام متصــدع أن يؤدي إىل قرارات متذبذبة ومتناقضــة وإىل ت
ا هلا.   جراءات تسوية املنازعات واطمئنا

__________ 

)٨(  WTO, United States: Measures Affecting Imports of Woven Shirts and Blouses from India -Report 
of the Appellate Body (25 April 1997) WT/DS33/AB/R; Asian Agricultural Products Limited v. 
Republic of Sri Lanka, 4 ICSID Reports, pp. 246, 272, 1990; EDF (Services) Ltd. v. Romania, Award 
of 8 October 2009, ICSID Case No. ARB/05/13, para. 221; Chester Brown, A Common Law of 

International Adjudication (Oxford University Press, 2007), pp. 35-82.   
إىل نفس الســــند. فعلى ســــبيل املثال، يف قضــــية  مثة حاالت خيلص فيها القضــــاة إىل اســــتنتاجات خمتلفة اســــتناداً   )٩(

مجهورية الكونغو الدميقراطية ضـــــــــد أوغندا، قدمت أوغندا مطالبة فرعية ضـــــــــد مجهورية الكونغو الدميقراطية (اليت 
ا كانت ضــــــــحية عمليات عســــــــكرية تنفذها مجاعات مســــــــلحة  كان امسها زائري يف ذلك الوقت) أوردت فيها أ

ية الكونغو الدميقراطية وأن هذه اجلماعات حظيت بتســـــــــــــــاهل من جانب احلكومات معادية متمركزة يف مجهور 
" مع الكونغولية املتعاقبة. وخلصـــــــــت غالبية القضـــــــــاة إىل أن عدم اختاذ حكومة زائري إجراءات يعادل "تســـــــــاهالً 

ا (الفقرة أنشــــطة اجلماعات املتمردة أو "قبوالً  اســــتنتاج ). لكن القاضــــي كوميانس من جهته خلص إىل ٣٠١" 
ن احلكومة يف  خمتلف. وقال: "بيد أين مل أجد أي بّينة يف ملف القضـــــــــــــــية وال يف التقارير ذات الصـــــــــــــــلة تفيد 
كينشــــاســــا مل تكن يف وضــــع يســــمح هلا مبمارســــة ســــلطتها يف اجلزء الشــــرقي من البلد طوال الفرتة ذات الصــــلة، 

ا مل تتمكن من االضــــــــــــــطالع بواجب احليطة الذي يقع عليها  ؛ بل إن ١٩٩٦قبل تشــــــــــــــرين األول/أكتوبر و
 Armed Activities on the Territory ".مجهورية الكونغو الدميقراطية مل حتاول حىت تقدمي بينة من هذا القبيل

of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Merits, Judgment of 19 December 

2005, [2005] ICJ Reports 168 (Separate Opinion Judge Kooijmans).  
)١٠(   Shabtai Rosenne, The Law and Practice of the International Court 1920-1996, vol III, (Nijhoff, 

1997), p. 1201; Hugh Thirlway, 'Procedural Law and the International Court of Justice' in Lowe and 
Fitzmaurice (eds) Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert 
Jennings, (Cambridge University Press,1996), p. 389; Chester Brown (n 8) [83-118]; Dr. Mojtaba 
Kazazi, Burden of Proof and Related Issues: A Study on Evidence Before International Tribunals, 
(Kluwer Law International, 1996); C.F. Amerasinghe, Evidence in International Litigation, 

(Martinus Nijhoff Publishers, 2005).  
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  دراسة املوضوع من جانب هيئات أخرى    
. )١١(٢٠٠٤دويل" يف عام اعتمد معهد القانون الدويل "قواعد البّينة يف التقاضـــــــــــــــي ال  -١٠

ويشــــّكل العمل الذي اضــــطلع به معهد القانون الدويل حمورا أســــاســــيا من شــــأنه أن يفيد يف هذه 
الدراســـــــــــــــة. ومع ذلك، ال بد من أن يوضـــــــــــــــع يف االعتبار أن خمتلف جماالت القانون الدويل قد 

لبيّ  مل ذلك نة بعد إكمال املعهد مشـــــــــــــــروعه. ويشـــــــــــــــشـــــــــــــــهدت الكثري من التطورات املتعلقة 
قضــــــــــائية هليئات التقاضــــــــــي خلصــــــــــوص جمال القانون التجاري، وقانون البحار، واالجتهادات ال

. وقد وضعت رابطة احملامني الدولية "قواعد رابطة احملامني الدولية للبّينة". وُتستخدم )١٢(اإلقليمية
التجاري الدويل. هذه القواعد كثريا يف جمال التحكيم املتصــــــــــــل مبعاهدات االســــــــــــتثمار والتحكيم 

ــا  لعالقــات التجــاريــة، على الرغم من أ وتتعلق معظم القضــــــــــــــــا اليت تطبق فيهــا هــذه القواعــد 
تقتصــــــــــــــر على ذلك. ومن شــــــــــــــأن أعمال معهد القانون الدويل والرابطة الدولية للمحامني أن  ال

صــائص املميزة تكون مفيدة هلذه الدراســة. بيد أن هذه االســتفادة ينبغي أال تغفل الســياقات واخل
جراءات احملاكم واهليئات القضائية  هلاتني اجلهتني. وقد شكلت رابطة القانون الدويل جلنة معنية 

تشـــــــــكل البّينة أحد و الدولية. وتعكف هذه اللجنة على دراســـــــــة القواعد اإلجرائية بصـــــــــفة عامة، 
إمكــانيــة للتحــاور مع  . وغين عن القول إن للجنــة القــانون الــدويل)١٣(لــةاملواضـــــــــــــــيع الفرعيــة املتنــاو 

إىل آراء الدول. ومن شأن  الدول تتيح هلا التأكد من مدى مالءمة وجدوى نتائج عملها استناداً 
نتائج هذه الدراســــة أن تكون مســــامهة مؤثرة وذات قيمة عملية كبرية. وقد أشــــارت هيئات خرباء 

ذه الدراســةمســتقلة أخرى يف الســابق إىل ضــ شــكل هذا املوضــوع . وي)١٤(رورة اضــطالع اللجنة 
  .)١٥(ضيع الستة اليت حتتاج إىل اهتمامأحد املواضيع اليت أدرجتها األمانة يف قائمة املوا

ويف املاضــــــــــي، ركزت اللجنة يف املقام األول على املســــــــــائل املوضــــــــــوعية للقانون الدويل.   -١١
واعد ، عندما أعدت الق١٩٥٨واحدة يف عام مناســـــــــــــبة وتناولت اللجنة مســـــــــــــألة اإلجراءات يف 

. وينبغي أال يُثين ذلك اللجنة عن اســتكشــاف املوضــوع املقرتح )١٦(النموذجية إلجراءات التحكيم
ا متتلك اخلربة الالزمة. وميكن للجنة، إضــــــافة إىل اســــــتقاء آراء الدول، أن تســــــعى إىل التماس  أل

ت متعلقة  نتظام صــــعو ملوضــــوع. وميكن آراء احملاكم واهليئات القضــــائية الدولية اليت تعرتضــــها 
ي إسهامات من اهليئات املهنية األخرى من أجل إثراء عمل االضطالع جبهود تواصل أخرى لتلقِّ 

ثري.    اللجنة. ومن شأن ذلك أن يؤيت نتائج حتظى بقبول عام وتكون ذات فائدة و
__________ 

)١١(  Principles of evidence in international litigation", 70-I Yearbook of the Institute of International 
Law (Bruges), 2003, p. 138.  

 Preamble, Draft Resolution on the ‘Principles of Evidence in؛ ١٨٧-١٥٦املرجع نفســـــــه، الصـــــــفحات   )١٢(

International Litigation’,70-I Yearbook of the Institute of International Law(Bruges), 2003, pp. 356-7.  
)١٣(  Committee Mandate, ILA Committee on the Procedure of International Courts and Tribunals, 

(http://www.ila-hq.org/index.php/committees), p. 1.   
)١٤(   The Role and Future of the International Law Commission (British Institute of International and 

Comparative Law, 1998); Vaughan Lowe, ‘Future Topics and Problems of the International 
Legislative Process’, in The International Law Commission Fifty Years After: An Evaluation, 
Proceedings of the Seminar held to commemorate the fiftieth anniversary of the International Law 

Commission, 21-22 April 1998, p. 130.   
مج العمل الطويل األجل: مواضـــــــــــــــيع ميكن النظر فيها مع مراعاة اســـــــــــــــتعراض قائمة   )١٥( جلنة القانون الدويل، "بر

إضـــــــافة"، -ورقة عمل من إعداد األمانة العامة - يف ضـــــــوء التطورات الالحقة ١٩٩٦املواضـــــــيع اليت أعدت يف 
  .٤٧-٤٢الفقرات ، A/CN.4/679/Add.1)، ٢٠١٦آذار/مارس  ٣١(

)١٦(  “Model Rules on Arbitral Procedure with a general commentary, 1958”, Yearbook of the 
International Law Commission, 1958, vol. II, pp. 83-88.  
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  نطاق تطبيق الدراسة    
نة ملعايري املبيّ ااالحتكام إىل لكي يتسىن احلفاظ على املشروع ضمن حدود عملية، ميكن   -١٢

ذا املشـــــــــــــــروع. وميكن هق عليها نتائج فيما يلي. ويتيح ذلك معرفة اإلجراءات اليت ميكن أن تطبّ 
   حتديد املعايري الثالثة على النحو التايل:

  ينبغي أن يكون أحد األطراف على األقل دولةً   (أ)  
كون أحد أطرافها على يضــــوع على املنازعات اليت نة املبلورة يف هذا املو ســــتطبق قواعد البيّ   

ملنازعة أو أكثر من األقل دولة. وهذا معيار واســــــــع يشــــــــمل احلاالت اليت تكون فيها مجيع أطراف ا
لدول أو املنازعات . ومن شـــأن ذلك أن يســـري على ما يلي: املنازعات بني اطرف واحد فيها دوالً 

حملاكم واهليئات القضــــــــائية ادول؛ واملنازعات املقامة أمام بني األشــــــــخاص الطبيعيني أو القانونيني وال
واضــــــــيع املنازعات يف مالدولية اإلقليمية والعاملية. وســــــــتندرج ضــــــــمن هذا املعيار طائفة واســــــــعة من 

يئات القضـــــائية الدولية اليت ســـــتثىن بناء على املعيار األول إجراءات احملاكم واهلالقانون الدويل. وســـــتُ 
ا.  يف ذلك أن الدول ليســــت أطرافاً  اجلنائية الفردية. ومردّ تبت يف املســــؤولية  اإلجراءات يف حّد ذا

لية أمام احملاكم واهليئات أال تدرج يف هذا املشــــــــروع حماكمات األفراد عن اجلرائم الدو  وينبغي أيضــــــــاً 
ية اإلثبات فيها، ومدى إىل اختالف طبيعة هذه اإلجراءات، ومقاييس ونوع القضــائية الدولية، نظراً 

ا، وغري ذلك. وقد ال يتســــــىن للجنة يف ســــــياق تناوهلا للم وضــــــوع أن تضــــــع يف تعاون الدول بشــــــأ
  االعتبار الفروق الدقيقة ملختلف اإلجراءات. 

  اً دولي ينبغي أن يكون أحد القوانني املنطبقة على األقل قانوً   (ب)  
القانون الدويل العام هو القانون الذي يســـــــــــــــري يف معظم املنازعات بني الدول. أما يف   

املنازعات اليت يكون أحد األطراف فيه دولًة، فثمة احتمال أن تنطبق قوانني أخرى إضـــــــــــــــافة إىل 
ت املتحدة األمالقانون الدويل. فعلى سبيل املثال، تطبّ  ريكية ق حمكمة املطالبات بني إيران والوال

 ٤٢. وتقر املادة )١٧(طائفة واســـعة من القوانني، مثل القوانني التجارية، إضـــافة إىل القانون الدويل
ن حمكمة  من اتفاقية تســــــــوية املنازعات االســــــــتثمارية الناشــــــــئة بني الدول ورعا الدول األخرى 

خلي للدولة الطرف يف لدااالســـــتثمار املعنية ميكنها أن تطبق القانون الدويل، إضـــــافة إىل القانون ا
. وتســــــــــتند القرارات اليت تتخذها هذه احملاكم واهليئات القضــــــــــائية إىل القانون الدويل، )١٨(املنازعة

ا تؤثر يف منظومة ا إدراج هذه احملاكم واهليئات القضائية لقانون الدويل القائمة. ومن شأن كما إ
ضــــــــــروري الســــــــــتثناء احلاالت اليت  املشــــــــــروع أن يكفل جتنب احتماالت التجزؤ. وهذا املعيار يف

دون أن ينطبق القانون الدويل العام. وتنشــــأ املنازعات املتصــــلة بذلك يف  تكون فيها الدول أطرافاً 
ق يف هذه الدعاوى طبّ سياق العقود التجارية املربمة بني الدول واألشخاص االعتباريني وغريهم. ويُ 

  قوانني. القانون الداخلي أو القواعد املتعلقة بتنازع ال
__________ 

ت املتحدة إعالن حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية بشأن تسوية املطالبات املقدمة من حكومة   )١٧( الوال
)، الذي ١٩٨١كانون الثاين/يناير   ١٩األمريكية وحكومة إيران اإلســــــالمية (إعالن تســــــوية املطالبات) (اعُتمد يف 

منه على أن "احملكمة تبت يف مجيع القضـــا على أســـاس احرتام القانون، وتطبق ما تقرر انطباقه من  ٥تنص املادة 
ري والقانون الدويل اليت حتددها، مراعية املمارســـــــــــــــات التجارية ذات الصــــــــــــــلة قواعد القانون ومبادئ القانون التجا
  وأحكام العقود والظروف املتغرية."

)١٨(   Convention on Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 
(adopted 18 March 1965, entered into force 14 October 1966), 4 ILM 524 (1965) art 42.  
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لتقاضي (أمام احملاكم واهليئات القضائية الدولية)  (ج)     تسوية املنازعات 
ســيكون من املناســب يف الشــكل احلايل للمشــروع قصــره على املنازعات اليت ُحيتكم فيها   

إىل التســوية القضــائية، أي املنازعات احملســومة عن طريق التقاضــي أمام احملاكم واهليئات القضــائية 
إىل الطابع العام لنتائج العمل املنجز، أن تســـــــــــــــتخدم هيئات  . ومن املمكن، اســـــــــــــــتناداً الدولية
بعض  -مثل اللجنة املعنية حبقوق اإلنســان أو جلنة مناهضــة التعذيب أو جلان التحقيق  -  أخرى

األجزاء منه. لكن املشــروع قد خيرج عن نطاق اجلدوى العملية إذا ما صــيغت قواعد البّينة مبراعاة 
  اهليئات يف الوقت احلاضر. تلك 

ذا املوضوع       اجملاالت اليت ينبغي أن ُتشمل 
جملاالت اليت ينبغي أن يشــــملها هذا   -١٣ ال تُقدَّم يف هذه املرحلة املبكرة ســــوى قائمة مؤقتة 

املوضـــــوع. وهذه اجملاالت هي اجلوانب الرئيســـــية اليت أثريت بصـــــورة منتظمة أمام احملاكم واهليئات 
لتايل ميكن الرتكيز عليها يف هذا املشروع. القضائية   الدولية يف املاضي، و

  األحكام التمهيدية والعامة  (أ)  
ميكن أن تتناول األحكام التمهيدية خلفية املشروع وموضوعه وسياقه. وميكن أن ُتدرس   

 ً الوقائع ، و يف إطار األحكام العامة مســـــــائل كاملســـــــاواة بني األطراف، واحلاالت اليت تتطلب إثبا
  املتنازع عليها، وغري ذلك.

  البّينة تقدمي  (ب)  
البّينة؟ وهل ميكن هليئة التقاضــــــي أن تطلب البّينة  تقدميهل تتحمل األطراف مســــــؤولية   

  ويف أي احلاالت؟

  أشكال البّينة  (ج)  
ميكن دراسة خمتلف أشكال البّينة اليت قد تقّدمها األطراف لتنظر فيها هيئات التقاضي.   

أن تشمل املواضيع مسائل منها التعامل مع البّينة املستندية، والبّينة الشفوية، وبّينة اخلرباء، وميكن 
رات امليدانية.   والز

  املقبولية  (د)  
هل مثة قواعد حتكم مقبولية البّينة، وإذا كان األمر كذلك، فما هي القواعد اليت ميكن   
  تطبيقها؟

  تقدمي البّينةاالستثناءات من   (ه)  
البّينة، ال ســـــيما عند يطلب ذلك الطرُف  تقدميميكن أن يكون مثة اســـــتثناءات من  هل  

اليت يرفض فيها يف احلاالت  عكســــــيتقاضــــــي؟ هل ميكن اســــــتخالص اســــــتنتاج اآلخر أو هيئة ال
  تقدمي البّينة؟طرف يف املنازعة 
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  عبء اإلثبات  (و)  
 onus -عي ميكن دراسة جماالت من قبيل عبء اإلثبات (عبء اإلثبات يقع على املد  

probandi incumbit actoriاليت  )؛ وانتقــال عــبء اإلثبــات؛ ومعــايري عــبء اإلثبــات؛ والقــاعــدة
ســــتثناءات أن يقيم الربهان عليها (من يدفع  الســــتثناء يصــــبح تفرض على الطرف الذي يدفع 

لربهان    )؛ وقواعد أخرى.reus in excipiendo fit actor -مطالبا 

  القرائن  (ز)  
لقانون" ميكن تعميق دراســـة قواعد من قبيل "إدراك احملكمة للوقائع"، و"احملك   مة أدرى 

)jura novit curia.وغري ذلك ،(  

  املنهجية    
طبقة يف املمارسة القضائية ستستند نتائج املشروع يف املقام األول إىل القواعد املتبلورة وامل  -١٤

لتقاضــــــــــي، فمن )١٩(وممارســــــــــات الدول وفقه القانون لنظر إىل أن للموضــــــــــوع صــــــــــلة وثيقة  . و
البديهي واحلتمي االعتماد على املمارســــة القضــــائية. وســــُتســــتقى معظم قواعد البّينة من االجتهاد 

ملقارنة القضائي للمحاكم واهليئات القضائية الدولية املختلفة. وسيتوقف مست وى موثوقية قاعدة 
ـــــات يف بعض  ـــــذي تبلوره تلـــــك احملـــــاكم واهليئ مع أخرى على التقييم النوعي والكمي للمنت ال
اجملاالت. وملمارســــات الدول عالقٌة متداخلة مع املمارســــة القضــــائية يف هذا الصــــدد. ففي معظم 

مســتندة إىل احلجج املقدمة من  احلاالت، تكون قواعد البّينة املطبقة يف احملاكم واهليئات القضــائية
ا أمام  الدول يف اإلجراءات القضــــــــــــــائية. وتعتمد الدول، يف املقابل، على هذه القواعد يف مرافعا
احملاكم واهليئات القضـــــائية الدولية. ومن مث تنشـــــأ االســـــتمرارية يف اســـــتخدام هذه القواعد. وميكن 

ا أمام احملاكم  . وقد واكب )٢٠(واهليئات القضـــــائية الدوليةملمارســـــة الدول أن تتشـــــكل من مرافعا
ت الفقهيــة. فثمــة قــدر كبري من  تزايــَد اللجوء إىل التقــاضـــــــــــــــي يف املنــازعــات تزايــد يف كم الكتــا

ذا املوضــــــــوع. ويشــــــــكل ذلك أيضــــــــاً  ا. وقد يكون من غري  املؤلفات املتعلقة  مادة ينبغي مراعا
نتقاء بعض الق . فالنهج )٢١(اعد من النظم القانونية الداخليةو املناســــــــــــــب واملثري للجدل االكتفاء 

املنــاســــــــــــــــب قــد يتمثــل يف االعتمــاد على القواعــد اليت تنبع من النظم القــانونيــة الــداخليــة لكنهــا 
__________ 

)١٩(  UNGA, 'Statute of International Law Commission, 1947', (21 November 1947) 
(http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/statute/statute.pdf), art 15.  

)٢٠(  Ian Brownlie, Principles of Public International Law (7th ed, Oxford: Oxford University Press, 2008), 

p. 10; Michael Akehurst, ‘Custom as a Source of International Law’ (1975) 47 British Yearbook of 

International Law 1, 4-5) ويســـــوق آكهارســـــت مثاال بشـــــأن مطالبة االحتاد الســـــككي املكســـــيكي .Mexican 

Railway Union Claim .1930))، اليت شــــــكل فيها رد الدولة الدليل الوحيد على القاعدة ذات الصــــــلة RIAA 

vol 5), 115, 122-4 ً؛ انظر أيضـــــــــــــا Eschauzier claim (1931) RIAA 207, 210-2; Mergé Claim 

(1955) ILR 22 443, 449-50; re Piracy Jure Gentium [1934] AC 586, 599-600.  
ا عند االعتماد على القواعد اإلجرائية املستقاة من القانون احمللي، ذكرت   )٢١( حليطة الالزم األخذ  فيما يتعلق 

ركر ما يلي: "تنفي اللجنة، بوصفها حمكمة دولية، تضّمن اإلجراءات الدولية  احملكمة اليت نظرت يف قضية 
 William A Parker (USA) v United Mexicanقواعد حتكم عبء اإلثبات مستمدة من إجراءات حملية." 

States, Award of 31 March 1926, (1951) 4 RIAA 35, 39 قضية الوضع . وقد أشار القاضي ماكنري يف
من قبيل  إىل ما يلي:"ال يّتبع القانون الدويل عند االستعارة من هذا املصدر أسلوً  القانوين جلنوب غرب أفريقيا
 International Status ".ص "مكتملة األركان" وجاهزة ومزودة مبجموعة من القواعداسترياد مؤسسات قانون خا

of South West Africa, Advisory Opinion, 11 July 1950, (1950) ICJ Reports 128, p. 148.  
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اســــتخدمت وطُّبقت يف احملاكم واهليئات القضــــائية الدولية. وقد راعت احملاكم واهليئات القضــــائية 
ذا اخليار إدراج قو  اعد البّينة املســــــــتقاة من نظم قانونية خمتلفة، ال ســــــــيما من الدولية عند األخذ 
  مدرسيت القانون املدين والقانون العام.

ملوضــــــوع. فهذه وينبغي عدم إغفال بعض القضــــــا النظرية األســــــاســــــية أثناء تناول هذا ا  -١٥
القواعــد  القواعــد ســـــــــــــــتنطبق على منــازعــات مرتبطــة بــدول ذات ســـــــــــــــيــادة. وال جيوز أن تنطوي

ني واملســـــــــــــاواة ب نتائجها على مســـــــــــــاس بســـــــــــــيادة الدول خيالف أحكام القانون الدويل العام. وال
لقضائية حبسن نية. ااألطراف يف هذه اإلجراءات مسألة مهمة، وهو ما يستلزم تدبري اإلجراءات 
قــامــة العــدل كعــامــل ومع مراعــاة مجيع هــذه االعتبــارات النظريــة، ال ميكن إغفــال اهلــدف األمسى إل

قامةمســـاهم   خاصـــاً  العدل اعتباراً  يف ســـيادة القانون على الصـــعيد الدويل. ويتطلب الشـــق املتعلق 
ختيـار نوع وحجم األن الـدول، حىت اآلن، مـا فتئـت تتمتع بقـدر كبري من الســــــــــــــلطـة التقـديريـة يف 

امش عريض من الســــــــــــــلطة يُقام من بّينة؛ ومتتعت احملاكم واهليئات القضــــــــــــــائية الدولية بدورها  ما
فيــدة يف املــاضــــــــــــــي، لكنهــا التقــديريــة يف التعــامــل مع هــذه البيّنــة. ومع أن هــذه املرونــة لرمبــا كــانــت م

ية ترشـــــــــيد قواعد تســـــــــتهلك الكثري من الوقت واملوارد. ويســـــــــتدعي تزايُد طلبات التســـــــــوية القضـــــــــائ
ول اليت ئدة ذلك على الدوإجراءات البيّنة توخيا لالســــــتخدام األمثل للوقت واملوارد. وال تقتصــــــر فا

 إجراءات قضـــــائية هي أطراف يف منازعات جارية، بل متتد أيضـــــا لتشـــــمل تلك اليت تود اللجوء إىل
  لدول يف إقامة العدل.ايعزز ثقة ة مرشَّدة من قواعد البّينة أن يف املستقبل. ومن شأن وضع جمموع

  استيفاء املوضوِع الشروَط احملددة من اللجنة     
ري الختيار املواضـــــــــــــــيع تتمثل فيما يلي:"أن يعكس املوضـــــــــــــــوع تطبق اللجنة ثالثة معاي  -١٦

احتياجات الدول"، و"أن يكون قد وصــــــــــل، على صــــــــــعيد ممارســــــــــة الدول، إىل مرحلة كافية من 
. يف الشـــــــــــق األول، ميكن القول إن للموضـــــــــــوع )٢٢(للتدوين" وقابالً  " أن يكون حمدداً التقدم"، و

لنسبة للدول. فكما ورد  يف الفقرات السابقة، مثة تزايد كبري لتسوية املنازعات فائدة عملية كبرية 
عن طريق التقاضــــي ســــواء يف قضــــا بني الدول أو يف قضــــا الدوُل أطراٌف فيها. ويالحظ عادة 
لقانون املوضوعي. وكما ذُكر من  وجود إغفال نسيب للقوانني اإلجرائية يف القانون الدويل مقارنة 

ائية للمحاكم واهليئات القضـــائية الدولية هذه املتطلبات. ومثة حاجة قبل، ال تتناول القواعد اإلجر 
إىل إجياد جمموعة عامة من قواعد البّينة اليت ميكن اســـــــتخدامها يف التقاضـــــــي الدويل. ويتيح ذلك 

ا أن تطبق يف التقاضـــي الدويل. أما يف الشـــق  للدول وتيقناً  وضـــوحاً  من قواعد البّينة اليت من شـــأ
و املمارســـة ألغ املوضـــوع مرحلة كافية من النضـــج، ســـواء على صـــعيد ممارســـة الدول الثاين، فقد ب

للقواعد. ويف الشــــق األخري، من شــــأن  القضــــائية. وتتاح مادة مناســــبة ميكن أن تشــــكل أســــاســــاً 
 أعاله أن يشكال إطاراً  ١٢وجماالت التطبيق احملددة يف الفقرة  ١٣نطاق املشروع املبّني يف الفقرة 

لواســع أكثر من الالزم. ويضــاف إىل ذلك أن  لضــيق أكثر من الالزم وال هو  للموضــوع ال هو 
ا حمددة وميكن تدوينها.    اجملاالت املبّينة تتسم بكو

ممكن لإلحاطة  وسيتوقف إحراز تقدم يف املشروع على عوامل خمتلفة، وميكن بذل كل جهد  -١٧
كــال البيّنــة واملقبوليــة التمهيــديــة وتقــدمي البيّنــة؛ (ب) أشــــــــــــــملوضــــــــــــــوع يف ثالثــة أجزاء: (أ) األحكــام 

  ذه األجزاء يف تقرير.واالستثناءات؛ (ج) عبء اإلثبات والقرائن والديباجة. وميكن تناول كل من ه
__________ 

   .٢٣٨، الفقرة ١٣٥)، اجمللد الثاين (اجلزء الثاين)، الصفحة ١٩٩٧حولية جلنة القانون الدويل (  )٢٢(
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  استنتاجات    
جيدر طرح بعض األفكار بشـــــأن النتائج احملتملة لتناول هذا املوضـــــوع. فيمكن للجمعية   -١٨

ذه النتائج وأن توصـــــــــــــــي الدول واجلهات املعنية األخرى بوضـــــــــــــــعها يف  اً العامة أن حتيط علم
ا يف حتديد العنوان الذي ســـــــــــــــتندرج حتته نتائج  االعتبار. وتتاح خيارات شـــــــــــــــىت ميكن األخذ 
املشـــــروع. فهذه النتائج قد تكون "قواعد" أو "قواعد منوذجية" أو "مبادئ" أو "اســـــتنتاجات" أو 

ختاذ قرار بشـــــــــــــأن العنوان املناســـــــــــــب عندما تشـــــــــــــرع اللجنة يف تناول "مبادئ توجيهية". وميكن ا
  املوضوع ومبوازاة مع تقدمها يف ذلك. 
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6. Behring International v Iranian Air Force (19 December 1983), 4 Iran-USCTR 89. 
7. International Technical Products Corporation v Iran (28 October 1985) 9 Iran-

USCTR 10. 
8. Bechtel v Iran (4 March 1987), 14 Iran-USCTR 149. 

WTO: 

1. Japan: Taxes on Alcoholic Beverages - Report of the Panel (11 July 1996), 
WT/DS8/R WT/DS10/R WT/DS11/R. 

2. United States: Measures Affecting Imports of Woven Shirts and Blouses from India 
-Report of the Appellate Body (25 April 1997) WT/DS33/AB/R. 

3. European Communities: Measures Concerning Meat and Meat Products 
(Hormones) - Report of the Panel (18 August 1997), WT/DS26/R/USA. 

4. India: Patent Protection for Pharmaceutical And Agricultural Chemical Products - 
Report of the Appellate Body (19 December 1997), WT/DS50/AB/R. 

5. European Communities: Measures Concerning Meat and Meat Products 
(Hormones) - Report of the Appellate Body (16 January 1998), WT/DS26/AB/R, 
WT/DS48/AB/R. 

6. Argentina: Measures Affecting Imports of Footwear, Textiles, Apparel and Other 
Items - Report of the Appellate Body (27 March 1998), WT/DS56/AB/R. 

7. United States: Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products - Report 
of the Panel (15 May 1998), WT/DS58/R. 

8. Australia: Measures Affecting Importantion of Salmon - Report of the Panel (12 June 
1998), WT/DS18/R. 

9. Indonesia: Certain Measures Affecting the Automobile Industry - Report of the Panel 
(2 July 1998), WT/DS54/R, WT/DS55/R, WT/D59/R, WT/D64/R. 

10. Japan: Measures Affecting Agricultural Products – Report of the Panel (27 October 
1998) WT/DS76/R. 

11. Canada: Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft - Report of the Appellate 
Body (20 August 1999), WT/DS70/AB/R. 
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12. Turkey: Restrictions on Imports of Textile and Clothing Product - Report of the 
Panel (22 October 1999), WT/DS34/R. 

13. European Communities: Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing 
Products - Report of the Panel (18 September 2000), WT/DS135/R. 

14. Japan: Measures Affecting the Importation of Apples – Report of the Panel (15 July 
2003) WT/DS/245/R. 

15. European Communities: Conditions for the Granting of Tariff Preferences to 
Developing Countries - Report of the Appellate Body (7 April 2004), 
WT/DS246/AB/R. 

16. Korea: Taxes on Alcoholic Beverages – Report of the Appellate Body (17 February 
2009) WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R. 

17. United States: Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint) 
- Report of the Panel (31 March 2011) WT/DS353/R. 

Other judicial decisions: 

1. Grisbådarna(Norway v. Sweden) (1909) 11 RIAA 147. 
2. Hurt v État allemand, Franco-German MAT (1921), 1 TAM 98. 
3. Chamant v État allemand, Franco-German MAT (1921-2), 1 TAM 361. 
4. Compagnie d'Electricité de Sofia et de Bulgarie, Bulgar- Belgium MAT (1923), 3 

TAM 308.  
5. William A Parker (USA) v United Mexican States, Award of 31 March 1926, (1951) 

4 RIAA 35. 
6. Island of Palmas Case (or Miangas), (United States v Netherlands), (1928), 2 U.N. 

Rep. Int’l Arb. Awards 829. 
7. Mexican Railway Union Claim, (1930 RIAA vol 5). 
8. William E. Bowerman and Messrs. Burberry’s (Ltd.) (Great Britain) v United 

Mexican States, 15 February 1930, 5 RIAA 104 (GB-Mexico CC, 1930). 
9. Lillie S. Kling (USA) v United Mexican States, 8 October 1930, Vol 4 RIAA 575 

(US-Mexico CC, 1930). 
10. John Gill (Great Britain) v United Mexican States, 19 May 1931, 5 RIAA 76 (GB-

Mexico CC, 1930). 
11. Eschauzier claim, 24 June 1931, (1931) RIAA 207. 
12. Re Piracy Jure Gentium [1934] AC 586. 
13. Mergé Claim (1955) ILR 22 443. 
14. Lighthouses Arbitration (Greece v France) (1956) 12 RIAA 155. 
15. Palena (Argentina v Chile) (1966) 38 ILR 10. 
16. Dispute on the Frontier between Boundary Post 62 and Mount Fitzroy (Argentina v 

Chile) (1966) 22 RIAA 3. 
17. Beagle Channel (Argentina v Chile) (1977) 52 ILR 93. 
18. S.A.R.L. Benvenuti & Bonfant v. People’s Republic of Congo, Award of 8 August 

1980, ICSID Case No. ARB/77/2. 
19. Liberian East Timber Corporation v. Liberia, Award of 31 March 1986, ICSID Case 

No. ARB/83/2. 
20. Société Ouest Africaine des Bétons Industriels v. Senegal, Award of 25 February 

1988, ICSID Case No. ARB/82/1. 
21. Asian Agricultural Products Limited v. Republic of Sri Lanka, 4 ICSID Reports, 

1990. 
22. Tariff Applied by Canada to Certain US-Origin Agricultural Products (United States 

v Canada), 2 December 1996, CDA-95-2008-1 (NAFTA Ch 20 Panel 1996). 
23. The M/V ‘SAIGA’ (No. 20 (Saint Vincent and the Grenadines v Guinea), Merits, 

Judgment of 1 July 1999, ITLOS Case No 2, (Separate Opinion of Wolfrum). 
24. Compañia del Desarrollo de Santa Elena S.A. v. Republic of Costa Rica, Award of 

17 February 2000, ICSID Case No. ARB/96/1. 
25. Pope and Talbot Inc. v. The Government of Canada, Decision by Tribunal of 6 

September 2000, [2005] 7 ICSID Reports 99. 
26. Prosecutor v Radoslav Branin and Momir Tali, Decision on interlocutory appeal, 

ICTY Appeals Chamber, (11 December 2002), IT-9-36-AR73.9. 
27. Marvin Feldman v Mexico, 16 December 2002, ARB(AF)/99/1. 
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28. Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, Procedural Order No. 
1 of 31 March 2006, ICSID Case No. ARB/05/22. 

29. Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. United Republic of Tanzania, Procedural Order No. 
2 of 24 May 2006, ICSID Case No. ARB/05/22. 

30. Case No. 2011-01. 
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