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 الملخص

املبادئ يرتكز ان املبادئ العامة للقانون تعترب عامال مشرتكا ابلنسبة ملعظم األنظمة القانونية وقوام هذت  
على حســـــــن النية يف التعامل وتعويض الضـــــــرر ومبدأ العقد شـــــــريعة املتعاقدين وغري ذلك. ان هذت املبادئ 
موجودة ومالزـمة ـبدرجـة وثيـقة للفكر الـقانوين واليت توجـد عملـيا يف النظم الـقانونـية الكربى واليت حتـتل بفـعل 

له كل الدول والذي اد انعكاســـــــا ألفكارها القانونية. الضـــــــرورة مكالا يف النظام القانوين الدول الذي تقب
ــكـــل درع إنقـــاذ لكـــل قـــايف يقع يف مـــأزق عنـــد غيـــاب إرادة اإلطراف  أن املبـــادئ العـــامـــة للقـــانون تشــــــــــــ
املتخاصــــمة، فعموميتها تســــمح هلا ابلتطبيق على خمتلف األوضــــاع واملســــائل اليت تعريف على القاضــــي أو 

ــليح اآلاثر الـنااـة عن تطبيق قواعـد القـانون املختص احملكم حـيث تعطي هلمـا حرـية تقـدير   صــــــــــــ ــعـة لت واســــــــــــ
 وكذلك معاجلة ما قد يعرتي النظم القانونية من قصور.

ــتمـد من االعرتاف  ـا من  ــامهـا بطـابع العمومـية املســــــــــــ إن أمهـية املـبادئ العـامـة للقـانون تكمن يف اتســــــــــــ
ــريعـات الوطنيـة ملعظم اـلدول مهمـا كـاـنت طبيعـة النظـام   القـانوين اـلذي تنتمي اليـه، ـلذـلك ال جـاـنب التشــــــــــــ

ـصـــــــر هذت املبادئ يف اطر وحدود معينة أللا قابلة للخلق والتطور النســــــــحم مبرور الزمن ورغم إقرار  ميكن ح
مجيع فقهـاء الـقانون ابألمهـية الكربى هلـذت املـبادئ ابعتـبارهـا تعرّب عن حيوـية النظـام الـقانوين واداة من ادوات 
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صــــــــــــــود منهـا او حتـدـيد نطـاقهـا على اعتـبار ان    تنميـته وتطويرت اال اـنه ال يوجـد اتفـاق فقهي على حتـدـيد املق
لذلك ســوف  اول يف هذا البحث تلســيط الضــوء على   ،مصــاديقها موجودة يف اكثر من موضــع ومناســبة

 املبادئ العامة للقانون وحتديد معناها ومواضع تطبيقها وسلطة القاضي او احملكم الدول يف اللجوء اليها.
Abstract 
The general principles of law are a common factor for most legal systems. 

The strength of these principles is based on good faith in the treatment, 

compensation of damage and the principle of the Pacta Sunt Servanda. 

These principles are existed and closely related to the legal thought, which 

exists practically in the major legal systems and which, by necessity, occupy 

their place in the international legal, which, order accepted by all States and 

which reflects their legal ideas.  

The general principles of the law constitute a shield for each judge or 

arbitrator who falls in the case absence of the will of the conflicting parties. 

Its generality allows it to apply to the various situations and matters that are 

brought before the judge or arbitrator, in terms of, they give them wide 

discretion to repair the effects resulting from the application of the relevant 

legal rules. As well as to address the shortcomings in the various legal 

systems . 

The importance of the general principles of law lies in their general 

nature, which derives from recognition them by the national legislation of 

most States, whatever the nature of the legal system to which they belong. 

Therefore, these principles cannot be confined to certain frameworks and 

limits because they are capable of creation and relative development over 

time. Despite the recognition of all the jurists of the importance of these 

principles as they reflect the vitality of the legal system and as a tool of its 

development and evolution. But, there is no agreement between the 

jurisprudence to determine the intended them or to determine the scope 

them, on the grounds that their applications existing in more than situation 

and case. Therefore, in this research, we will try to highlight on the general 

principles of the law, define its meaning and scope of application, and the 

authority of the judge or the international arbitrator to resort them. 

 المقدمة

احملكم الدول يف منازعات التجارة الدولية، جيد نفســـه يف كثري من األحيان، مضـــطرا اىل حل النزاع  ن  إ
ـصــــــاف حلل النزاع بني األطراف ، يف حالة غياب أراد ما الظاهرة أو الضـــــــمنية، بتطبيق قواعد العدالة واالن

عامال مشــــــــــــــرتكا ابلنســــــــــــــبة ملعظم األنظمة   دبني األطراف، حيث يســــــــــــــتعني احملكم مببادئ القانون اليت تع
ــرر وغري ذلك ــن النية يف التعامل وتعويض الضــ ــتخدمت القانونية، وقوام هذت املبادئ ترتكز على حســ ، وأســ
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صــــــــــــــطلحـات من هذا القبيل مثل قواعد القانون أو املبادئ العامة يف القانون أو املبادئ   هيـئات التحكيم م
املشـرتكة يف األمم املتحضـرة أو املتمدنة أو قواعد العدل واألنـصاف، كما أسـتعملت مثل هذت املـصطلحات  

ــرورة مراعاة احملكميف اال ــارت اىل ضــــ ــرتكة أو العامة أو   تفاقيات الدولية عندما أشــــ الدول هلذت املبادئ املشــــ
 .العدالةمبادئ القانون الدول أو مبادئ 

وأن هـذت املبـادئ موجودة ومالزمـة بـدرجـة وثيقـة للفكر القـانوين، واليت توجـد عمليـا يف النظم القـانونيـة  
لدول والذي اد فيه الكربى واليت حتتل بفعل الضــــــــــــــرورة مكالا يف النظام القانوين الدول الذي تقبله كل ا

أنعكاســـــــا ألفكارها القانونية،وهذت املبادئ تشـــــــّكل درع أنقاذ لكل قاضـــــــي يقع يف مأزق عند غياب أرادة 
األطراف املتخاصــــــــمة، فعموميتها تســــــــمح هلا ابلتطبيق على خمتلف األوضــــــــاع واملســــــــائل اليت تعريف على  

ــليح ا ـصــ ــعة لت آلاثر النااة عن تطبيق قواعد القانون  القاضـــــي أو احملكم وحيث تعطي هلما حرية تقدير واســـ
 املختص، وكذلك معاجلة ما قد يعرتي النظم القانونية من قصور.

لى مبحثني، نتناول يف األول مفهوم املبادئ العامة عويف ضـــــــــوء ذلك ســـــــــوف نقســـــــــم هذا املوضـــــــــوع 
ــأة التأرخيية عللقانون والذي بدورت ســــوف نقســــمه  للمبادئ، ويف لى ثالثة مطالب، األول نبحث فيه النشــ

املطلب الثاين نبنّي التعريف ابملبادئ العامة، اما املطلب الثالث فســــــوف نســــــلط الضــــــوء على بيان الطبيعة  
 القانونية للمبادئ العامة.

ويف املبحث الثاين نتحدب عن التحديد الوريفي للمبادئ العامة يف القانون، و بدورت ســــوف نقســــمه 
ــريعــات الــداخليــة والــدوليــة يف املبــادئ العــامــة   مطــالــب، نتنــاول يف املطلــب  ةلى ثالثــ ع االول موقف التشــــــــــــ

ــائية، ويف املطلب الثالث ســـوف نبنّي  ــريعية والقضـ للقانون، أما يف املطلب الثاين نتكلم عن التطبيقات التشـ
 تقييم املبادئ العامة للقانون.

 مشكلة البحث:

أســــــــــــــتعانة احملكم الدول ابملبادئ العامة يف القانون تعد عاماًل مشــــــــــــــرتكاً ابلنســــــــــــــبة ملعظم األنظمة   ن  إ
القانونية، ولقد أاثر حتديد مفهوم املبادئ العامة للقانون أختالفاً وجداًل واســــعاً يف الفقه الدول أضــــافة اىل  

ون تفســـري او تعريف او األشـــارة اىل  أن التشـــريعات الوضـــعية عموماً تشـــري اىل هذت املبادئ بشـــكل جمرد د
 مضمولا وااثرها.

اما ابلنســــــــــبة للقضــــــــــاء الدول فلم يلجأ اىل املبادئ العامة للقانون اال على نطاق ضــــــــــيق وبطريقة غري 
ـصــاصـــه على رضـــاء  مباشـــرة واندراً ما اشـــار هلا بشـــكل صـــريح يف احكامه، وذلك ألعتمادت يف حتديد اخت

ان   نات دون القيام بدور املشــــــرع الدول خالفاً ألرادة اطراف النزاع، فضــــــاًل عالدول و حماولته حل املنزاع
 املعاهدات واالعراف الدولية غالباً ما قّدمتا اساساً كافياً للقاضي و احملكم الدول ألصدار أحكامه.

 أهمية البحث:

جانب التشــــــــــريعات  املبادئ العامة للقانون تتســــــــــم بطابع العمومية املســــــــــتمد من االعرتاف  ا من ن  إ
ــر املـبادئ  صــــــــــــ الوطنـية ملعظم اـلدول مهمـا كـاـنت طبيـعة النظـام الـقانوين اـلذي تنتمي الـيه، ومن مث الميكن ح
العامة يف اطر وحدود معينة أللا قابلة للخلق والتطور النســــــحم مبرور الزمن، ورغم أقرار مجيع فقهاء القانون 



  

 املبادئ العامة للقانون ودورها ف حسم املنازعات الدولية  

339 

ارهــا تعرّب عن حيويــة النظــام القــانوين و أداة من ادوات تنميتــه ابألمهيــة الكربى ملبــادئ القــانون العــامــة العتبــ 
ـصــــاديقها   ـصــــود منها أو حتديد نطاقها على أعتبار أن م وتطويرت فأنه ال يوجد أتفاق فقهي على حتديد املق

 موجودة يف أكثر من موضع ومناسبة.
 خطة البحث:

ــليط الضـــــــوء على هذت املبادئ ســـــــوف نقســـــــم هذا البحث   ني، نتناول يف املبحث لى مبحثعبغية تســـــ
لى ثالثة مطالب، األول نبحث فيه عاألول مفهوم املبادئ العامة للقانون والذي بدورت ســـــــــــوف نقســـــــــــمه 

النشــــــــــــأة التأرخيية للمبادئ، ويف املطلب الثاين نبنّي التعريف ابملبادئ العامة، اما املطلب الثالث فســــــــــــوف 
 عامة.نسلط الضوء على بيان الطبيعة القانونية للمبادئ ال

ويف املبحـث الـثاين نتحـدب عن التحـدـيد الوريفي للمـبادئ العـامـة يف القـانون، واـلذي ـبدورت ســــــــــــــوف  
مطالب، نتناول يف املطلب االول موقف التشـريعات الداخلية والدولية يف املبادئ العامة   ةلى ثالثعنقسـمه  

ــائي ــريعية والقضـ ة، ويف املطلب الثالث ســـوف نبنّي للقانون، أما يف املطلب الثاين نتكلم عن التطبيقات التشـ
 تقييم املبادئ العامة للقانون.

 : مفهوم المبادئ العامة للقانون األولالمبحث 

ـصــادية والســـياســـية والواقعية اليت تلحم حاجات اجملتمع  يقوم القانون على مجلة من املثل األخالقية واألقت
أنسـانية عامة فقّيم االخالق والعدالة واحلرية يف مكان وزمان معينني، اال ان القّيم حسـب االصـل هلا صـبغة  

واملســـــــاواة هي افكار أنســـــــانية ال خيتص  ا جمتمع معني، فقد تناولت الشـــــــرائع والفلســـــــفات القدمية حبث 
ودراســـــــــــة هذة القّيم متفقة على قواعد جوهرية حتكمها وصـــــــــــواًل اىل االعرتاف ابملبادئ العامة يف القانون، 

حملكم عند عدم وجود نص يطبقه على القضــــية املعروضــــة عليه، وعليه ســــوف  كمجموعة قواعد يلجأ هلا ا
لى ثالثة مطالب، نتناول النشـــــأة التارخيية للمبادئ العامة للقانون وتعريفها وطبيعتها عنقســـــم هذا املبحث 

 -القانونية وكاألا:
 -النشأة التاريخية للمبادئ العامة يف القانون: -املطلب االول:

للفلســــــــفة اليواننية الدور االســــــــاا يف نشــــــــأة املبادئ العامة للقانون اذ رهرت فكرة وجود قانون كان 
ــعية ماد ا منه ــتوحي قواعد القانون الوضــــــــ ، ومن مث خلثر الرومان (3)أعلى يســــــــــيطر على نظام الكون وتســــــــ
ــفـة اليواننـية وأخـذوا منهـا فكرة القـانون الطبيعي وأعتربوت القـانون املـثال و  يتكون من جمموعـة قواعـد ابلفلســــــــــــ
العتبـارهـا قواعـد عـامـة أبـديـة  أبـديـة موجودة يف الطبيعـة يـدركهـا األنســـــــــــــــان ابلعقـل فطبقـت على االجـانـب  

 .(4)مشرتكة بني الشعوب ويسمى هذا بقانون الشعب
الربيتور الرومــاين دور ابرز يف تعميم فكرة املبــادئ العــامــة للقــانون مثــل مبــدأ )األفراط يف التطبيق    ن  إو 

احلريف للقـانون اغراق يف الظلم( ومعىن ذلـك أنـه أذا ت تطبيق القـانون حرفيـا هـذا حبـد ذاتـه يؤدي اىل احلرج 
 

3-   ( االلكرتوين  املوقع  اليه يف  العاملية مشار  املعرفية  للموسوعة  الرمسي  العاملي  الزايرة www.permalink.comاملوقع  ( اتري  
(21/3/2018). 

 .133ص ، 1996 ،القاهرة ،، دار النهضة العربية1ط،غاية القانون  ،أمحد أبراهيم ،للمزيد أنظر -4
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ـــــ   ــار اىل تطبيقه بشـ ـصـــ ــوة في ــر والقســــ ــتيح يءوالعســــ اء احلكم من روح القانون ال من من املرونة والرمحة الســــ
 (5)مفهومه احلريف.

وبعد ذلك تناول هذت األفكار فالســــــــــــــفة القرون الوســــــــــــــطى يف أوراب ومنهم توما األكويين وســــــــــــــتاملر  
م( يف 1748وهيجل، اال أن مصطلح املبادئ العامة للقانون رهر ألول مرة لدى الفيلسوف مونتيسكيو )

 .(6)رائع(كتابه الشهري )روح القانون أو الش
ــتينيان ) وان اول من قنن هذت املبادئ تشـــــــــــريعياً  ( واليت جاء يف مقدمة املدونة م527,565هو جيســـــــــ

 .(7)ابلقول )ان اساا املدونة هذت يقوم على اساا العدل واالنصاف يف حقوق االفراد وواجبا م(
العامل اعتمدت يف تشــريعا ا  اما يف العصــر احلديث ال ســيما يف القرن الثامن عشــر جند ان قوانني دول  

( والذي 1804على املبادئ العامة للقانون ومن هذت التشــــــــريعات القانون املدين الفرنســــــــي )قانون انبليون 
ـصـــــــــورة مباشــــــــــرة، وقد  أورد لفكرة املبادئ العامة مجلة من التطبيقات كمبدأ حســــــــــن النية واحلرية خلثر  ا ب

 .(8)التعاقدية وغريها
ثري من دول العامل من فكرة املبادئ العامه للقانون لينطلق يف اجتهاداته ألجياد واســـــــــتغل القضـــــــــاء يف ك

جمموعة ليســـــــــت ابلقليلة من النظرايت كنظرية الظروف الطارئة والتعســـــــــف يف اســـــــــتعمال احلق وغريها من 
 .(9)املبادئ اليت اعتربت فيما بعد اساا للتشريعات يف قوانني دول العامل

 -العامة للقانون:املبادئ  تعريف  -املطلب الثاني:
الفقهية   وقد تعددت االراء من املمارســـات الدولية،  ةتعين املبادئ العامه للقانون تلك املبادئ املســـتمد

للقـانون هي مبـادئ تعـايش بني الـدول ذات   ةالن املبـادئ العـامـ   يقول  فهنـاك رأي،  بشـــــــــــــــأن هـذت املبـادئ
قوى بكثري من هي أ  ةللمبادئ القانونيه يف البلدان املختلف ةالســــياســــية املختلفة فاألســــس املشــــرتك  ةاالنظم

 .(10) اختالف انظمتها االجتماعية
ــتمـدة  تعين املواد املشــــــــــــــرتكـ   ة للقـانون ن املبـادئ العـامـ من الفقـه الآخر ويرى جـاـنب     ةمن االنظمـ   ةاملســــــــــــ

  ةالقـانونيـ   ةوتســــــــــــــتخلص من هـذت االنظمـ ،  (11)اـلداخليـة واليت ميكن تطبيقهـا يف العالقـات اـلدوليـة  ةالقـانونيـ 
ـصــــــــــادي ما  ةاملختلف انت القانون التجاري الدول يف جمتمع و صـــــــــــارت من مكوّ   ،ةيناســـــــــــب العالقات االقت

ــادر  صــــــــــــ ــواء وهي احد م الـقانون الدول اليت تتكون من املهنيني من التجـار ورجال االعمـال على حد ســــــــــــ
 .(12)رة جمموعة من املبادئ املستمدة يف كل النظم القانونية املتحض

 
 .93ص ، 2002 ،بغداد ،املكتبة القانونية ،فلسفة القانون ،د.حسن علي ذنون -5
 . 135ص-134ص ،مصدر سابق  ،أمحد أبراهيم ،للمزيد من التفصيل أنظر -6
 .95ص  ،مصدر سابق ،د.حسن علي الذنون  -7
( اتري   www.permalink.comمشار اليه مسبقا على املوقع األلكرتوين )   ،للموسوعة املعرفية العاملية  املوقع العاملي الرمسي  -8
 .(21/3/2018الزايرة )
 .۸3ص  ،2004 ،مطبعة النجف االشرف  ،1ط ،املبادئ العامة ملدخل القانون ،د. عزيز كارم جرب -9

 ،2005  ،االسكندرية  ، دار اجلامعة اجلديدة  ،القانون الواجب التطبيق يف دعوى التحكيم  ،كرديد. حممود مجال ال  ،أنظر  -10
 .304ص

الرفاعي  ،للمزيد أنظر  -11 العليم  التطبيق على موض  ،د. أشرف عبد  الواجب  العالقات  القانون  العام يف  التحكيم والنظام  وع 
 .112ص، 2003 ، االسكندرية ،دار الفكر اجلامعي ،ا اصة الدولية

 .113ص ،املصدر سابق ،د. أشرف عبد العليم الرفاعي -12
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عن حيوـيه النظـام   تعرّب هـا  بـعدّ لمـبادئ الـعاـمة للـقانون  لمهـية الكربى  ورغم اقرار مجيع الفقهـاء الـقانون ابأل
صــــــــــــــود منهـا وبـناءا اال اـنه ال يوجـد اتـفاق ،  دوات تنميـته وتطويرتأداة من أالـقانوين و  فقهي على حتـدـيد املق

على ذلــــك فقــــد اختلفــــت التعريفــــات يف بيــــان معىن املبــــادئ العــــامــــة للقــــانون فقــــد ت تعريفهــــا من قبــــل 
ــتخدم يف توجيه النظام القانوين العام ــكاتوري( ابلا )جمموعة من املبادئ اليت تســـــــــ من حيث  ،الفقيه)بيســـــــــ

 .(13)( د القانونية الوضعية وانضباطهاالقواع ةطبيعته وتطبيقه ولو مل تكن هلا دق
ان املبادئ العامة   للقانون وهو يعتقد اىل  ةونبه الفقيه )ريبري( اىل ضـــــــرورة حتاشـــــــي تعريف املبادئ العام

ـصــــــعب تعريف املبدأ االســـــــاا يف احرتام امللكية ،  ف عليها عندما تقع خمالفة هلاميكن التعرّ  فأن كان من ال
 .(14) حتكيمية ةف على املبدأ عند مصادرة امللكية دون مقابل وبطريقميكن التعرّ  هنأ اال ا اصة،

ـصــــــوص مكتوبة  ــاغة يف ن ـصــــ وعرفها الفقيه )اندريه دي لوابدير( ابلا )عدد من املبادئ اليت ال تظهر م
 .للمشروعية(االتباع وان خمالفتها لثل انتهاكاً  ةولكن يعرتف  ا القضاء ابعتبارها واجب

عامال مشــــــرتكا ابلنســــــبة ملعظم   دُّ هي قواعد غري مكتوبة حســــــب االصــــــل يســــــتعني  ا احملكم واليت تعف
 .(15)االنظمة القانونية وقوامها جمموعة من املبادئ كحسن النية و التعويض عن الضرر وغريها من املبادئ

بفعل الســـــــــــوابق التحكيمية يف  تللقانون هي مبادئ نشـــــــــــأ ةاملبادئ العامو من ذهب اىل القول ابن  
طبيعة التجارة  و مون ان يضــــــعوا هلذت القواعد ذاتيتها املتفقة  حيث اســــــتطاع احملكّ   ةالدولي  ةالعالقات القانوني

 .(16)الدولية

شــــريع اليت يســــرتشــــد  ا ومن قام بتعريفها اللا )املبادئ املنبثقة من املثل العليا وضــــمري اجملتمع وروح الت
 .(17)القاضي عند النظر يف املنازعة املعروضة(

ــتفـادة من النظم   وـيذهـب البعض اىل تعريف املـبادئ العـامـة للقـانون اللـا )جمموعـة القواعـد العـامـة املســــــــــــ
ــية وتفســـريية واجرائية اثناء  اداء القاضـــي القانونية الداخلية واليت تطبق يف القانون الدول العام كقواعد قياسـ

 .(18)الدول لوريفته القضائية(
ـصــــود ابملبادئ العامة وعّلق  و لقد ذهب جانب آخر من الفقه اىل وضـــــع امثلة تبني يف مضـــــامينها املق
ــادر القانون  ـصــــــــ ــّكل أحد م البعض اآلخر يف القول النه ليس ملفهوم املبادئ العامة تعريف حمدد وألا تشـــــــــ

صــــــــــــدته   صــــــــــــطلحات ختتلف 38املادة )الدول العام، كما ق ( من الئحة حمكمة العدل الدولية وأن هذت امل
 .(19)جذرايً عن االعراف املستمدة من املمارسة العملية التعاقدية او التحكيمية

 
 ، جامعة املوصل  ،كلية القانون  ،جملة الرافدين للحقوق  ،عناصر القاعدة القانونية )الفرضية واحلكم(  ،د. حممد سليمان االمحد  -13

 .109ص ،199۸ ،العدد ا امس
 . 110ص ،املصدر سابق ،د. حممد سليمان االمحد، أنظر -14
على   ،املبادئ العامة للقانون بوصفها مصدراً للقانون الدول اجلنائي   ،د. حممد سامل عبد ييت  ،للمزيد من التفصيل أنظر  -15

 .(24/3/2018( اتري  الزايرة )www.jasj.net / jasj.comاملوقع االلكرتوين االا )
 .305ص ،مصدر سابق ،د. حممود مجال الكردي -16
 .212ص ،بغداد ،املكتبة القانونية ،مدخل لدراسة القانون ،د. عبد الباقي البكري وزهري البشري -17
اليه  -18 الدول  ،د. حسن علي كارم  ،أشار  الرتخيص  الناشئة عن  املنزاعات  القانون  ،أطروخة دكتورات   ، تسوية  جامعة   ،كلية 
 .29۸ص ،(2005-2004) ،اجلزائر

 .30۸ص ،مصدر سابق ،د. مصطفى سامل عبد ييت  ،أشار اليه -19
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قانون ومنها )وجوب تنفيذ العقد حبســــــــــن نية، وجوب تعديل العقد بتغري الظروف وعلى االقل العقود   
 .((20)ى الدفع ابلذهبطويلة االجل، وصحة االتفاق عل

وبناءاً على ما سـبق فأن املبادئ العامة للقانون هي قواعد عامة وأسـاسـية  يمن على األنظمة القانونية  
 .(21)واليت تتفرع عنها قواعد أخرى تطبيقية خترج اىل حيز التنفيذ يف صورة العرف والتشريع

يت ميكن االشـتقاق منها العديد من القواعد ومن هنا يتضـح أن املبادئ العامة تتسـم بطابع العمومية وال
 املتفرعة عنها فهي تتميز اللا مبادئ أساسية كولا  يمن على جمموعة القواعد التفصيلية املتفرعة عنها.

 -الطبيعة القانونية للمبادئ العامة للقانون: -املطلب الثالث:
فقد افضــــــــــــــى ذلك اىل اختالفهم  ،للقانون طبيعة املبادئ العامة  مضــــــــــــــمون و اختلف الفقه حوللقد 

ـصــدر للقانون الدول  ةحاول حتديد مكان ــياً ام اثنوايً عند   مدىبل   ،هذت املبادئ كم ـصــدراً رئيسـ اعتبارها م
ـصــدر ــفة امل ــفون عليها صـ ـصــدد نبحث ا الفات الفقهية حول ثالثة حمددات لتلك   ،الذين يضـ ويف هذا ال

 -:املبادئ وكما يلي

 بادئ العامة للقانون مصدر مستقل من مصادر القانون الدويل:امل  -الفرع االول:
واختلفت ابختالف الفلســـــفة القانونية   للقانون   تعددت التفســـــريات يف مدى اســـــتقاللية املبادئ العامة

ـصـــــدى لبيان مدلول هذت املبادئ ومن مث البد من عريف ابرز اال ت  ذا قيلراء اليت اليت يو من  ا كل من ت
 -:الشأن وكاالا

   -املبادئ العامة للقانون ف حقيقتها جزء من العرف الدويل: -اواًل:
القـاعـدة العرفيـة و املبـادئ العـامـة للقـانون على اســـــــــــــــاا ان  مـا بني    ذهـب جـانـب من الفقـه اىل ا لط

لد عادة متواترة تساهم يف نشوء بشكل متكرر ومستمر يوّ   دوليةاللجوء اىل املبادئ العامة من قبل احملاكم ال
وبذلك تندرج املبادئ العامة للقانون ضــــــــــــمن املفهوم   رف دول اذا ما صــــــــــــادفت االعتقاد بقو ا امللزمة،ع

 .(22)العام للعرف الدول

   -املبادئ العامة للقانون تعين مبادئ العدل واالنصاف:  -اثنياُ:
لتحديد مضمون مبادئ   ام أساساً متيندّ فرتايف ان املبادئ العامة للقانون تقأعلى    ،(23)يقوم هذا الرأي
ــاف صــــــــــــ ـفالقـاعـدة القـانونـية اذا مل يثـبت وجودهـا يف عموم النظم القـانونـية اـلداخلـية ـفذـلك يـعد   ،العـدل واالن
ــببا كافيا لالعتقاد  ــيات الســــ ن املشــــــرع الداخلي يف خمتلف الدول يرى ان هذت القاعدة ليســــــت من مقتضــــ

ـصـــــاف او الا كذلك ولكنها ـصـــــلح لة  غري فعاّ تكون    العدل واالن من الناحية العملية التطبيقية، ومن مث ال ت
كـقاعـدة من قواعـد الـقانون اـلدول وابملـقاـبل اذا اثـبت وجودهـا اي وجود ـقاعـدة ـما يف عموم النظم الـقانونـية  

 
 ،ت اليت قد تثري بشأنهعقد ضمان االستثمار والقانون الواحب التطبيق عليه وتسويه املنزاعا  ،د. هشام خالد   ،للمزيد انظر  -20

 .370ص ، 2000 ،االسكندرية ،دار الفكر اجلامعي
 .309مصدر سابق، ص ،د. حممود مجال الكردي  ،303ص  ،مصدر سابق ،د. مصطفى سامل عبد ييت  -21
 ، رسالة ماجسيرت مقدمة اىل جملس كلية القانون  ،املبدئ العامة للقانون كمصدر للقانون الدول العام  ، حيدر عجيل فاضل  -22

 .24ص  ،2006 ،جامعة بغداد 
 .27ص ،املصدر السابق  ،حيدر عجيل فاضل ،أشار ليه -23
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وانتقـد هـذا الرأي على اســــــــــــــاا ان املـبادئ العـامـة للقـانون ال    اـلداخلـية فهي قريـنة على الـا عـادـلة وعملـية،
 .انصافها وامنا لعموميتها واريدهاتعتمد لعدالتها و 

   -املبادئ العامة للقانون ترجع اىل قواعد القانون الطبيعي: -اثلثاً:
ــتند اىل  ،(24)عتقد بعض الفقهاءأ ــأن قواعد القانون الداخلي تسـ اىل ان قواعد القانون الدول شـــألا شـ

ـصـــــــــور يف قواعد اي من القانونني وجب على  ،مبادئ القانون الطبيعي يف تكوينها واذا ما رهر نقص او ق
دالة القاضــي ان يلجأ اىل املبادئ العامة للقانون كتعبري عن القانون الطبيعي الذي جيد اســاســه يف فكرت الع

فهي مبادئ القانون الطبيعي  للقانون تدمج القانون الطبيعي ابلوضــــــــــــــعي،  أن املبادئ العامة اذواألخالق،  
 . عنها يف االنظمة القانونية القائمة لدى الدولاليت حضيت ابلنص الوضعي املعرّب 

ــكلي ال ةي حبجأوقد اجهض هذا الر  ــدر شــــ ـصـــ ــمن جمموعة من القيم  ان اي م واملثاليات  بد وان يتضــــ
ـصــــور أن جند حكماً يف معاهدة اوف د القاعدة املعنية مباد ا،واملفاهيم الســـــائدة يف اجملتمع واليت تزوّ   من املت

كذلك احلال مع املبادئ العامة للقانون فقد تتضـــــــــمن بعض ،  عرف يتفق مع مقتضـــــــــيات القانون الطبيعي
ذلك من مصــادر القانون الدول الشــكلية وليســت املبادئ املوروثة عن القانون الطبيعي و لكنها تبقى رغم 

 .(25)جمرد مصدر مادي

 املبادئ العامة للقانون هي املبادئ املستمدة من األنظمة الداخلية للدول  -الفرع الثاين:
 -وفيه ثالثة آراء فقهية هي:

 - أهنا تعين املبادئ العامة للقانون الدويل: -أواًل:
ق غري القواعد الدولية مســــتبعداً بذلك دور املبادئ العامة للقانون ألن القضــــاء الدول ال ميكن أن يطب

 .(26)املستمدة من القانون الداخلي على أساا استقالل كال القانونني الداخلي والدول عن اآلخر
 - أهنا تعين هي ذات املعىن للمبادئ العامة للقانون الدويل والداخلي: -اثنياً:
ـصــود ابملبادئ العامة للقانون ليســـت فقط تلك املســـتمدة من القوانني اه البعض من الفقه اىل ان املأ ق

ــمل املعىن  ـصــلأالوطنية وامنا يشـ ــا املبادئ وثيقه ال ــائدة يف اطار اجملتمع  و اب ةالدولي  ةابحليا  ةيضـ لعالقات السـ
ـصــفة العمومية والتجريد اليت حتدد االطار الذي ينبغي ان  أشـــ   لاأشـــ ، الدول ن املبادئ الداخلية يف التميز ب

 .(27)ها التطبيقيلاخلا فيه قواعد مفصلة هلا واليت تكفل 
   -أهنا تعين املبادئ العامة للقانون الداخلي فقط: -اثلثاً:

ــتمــدة من   عينن  يتجــه الرأي الغــالــب يف الفقــه اىل ان املبــادئ العــامــة للقــانون   ــا املبــادئ العــامــة املســــــــــــ
ـصـــــــــدرا للقواعد  دعاالنظمة الداخلية للدول دون غريها واليت ميكن تطبيقها يف امليدان الدول ومن مث ال ي   م

فهي املبادئ   ،الدولية ســـــــــــوى املبادئ العامة املعرتف  ا يف كافة االنظمة القانونية الداخلية ملختلف الدول

 
مصدر   ،عجيل فاضل  ، حيدر222ص  ،200۸  ، بغداد  ،املكتبة القانونية  ،القانون الدول العام  ،أنظر، د. عصام العطية  -24
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ها النظم القانونية يف خمتلف الدول كما لو اقر ا صـــراحة يف قانولا الوطين  وتقرّ  االســـاســـية اليت تســـتند اليها 
 .(28)حماكمها الوطنية يف احملل والتطبيق فيها ثوتب

 -صلي للقانون الدويل:ا املبادئ العامة للقانون مصدر   -الفرع الثالث:
 ،الفقه املعاصـر اىل اعتبار املبادئ العامة للقانون جزء من املصـادر االصـلية للقانون الدول  ةذهب غالبي

ــاواة مع املعاهدات واالعراف الدولية،ولكن على الرغم من ذلك ينبغي تقدي   والا تقف على قدر من املســ
ـصــــــوصـــــــية على القاعدة العامة عند التعاريف بينهما وفقا لقاعدة ا  ةالقاعد وملا   اص يقيد العام،االكثر خ

ـصـــــــــفة العامة ف ـصـــــــــطبغ ابل ن القاعدة املســــــــــتفادة من االعراف واملعاهدات أكانت املبادئ العامة للقانون ت
ـصــــادر  ةالعملي  ةالدولية تتقدم عليها ابلتطبيق من الناحي وبذلك ال اد   ،عند اي تعاريف يف اعمال هذت امل

دم وجود اي اتفــاق او عرف دول ميكن تطبيقــه على املبــادئ العــامــة للقــانون طريقهــا للتطبيق اال عنــد عــ 
 .(29)القضية املعروضة امام القضاء الدول

ـصــــــــدر اصـــــــــلي للقانون الدول من فكرة ان  وبذلك ينشـــــــــأ االســـــــــاا املنطقي لقبول املبادئ العامة كم
لـية يعـد القـانون اـلدول يقوم على اســــــــــــــاا موافقـة اـلدول، ـلذا ـفان وجودهـا يف معظم النظم القـانونـية اـلداخ 

عن فكرة   ةفضــــــال عن طبيعتها املوضــــــوعية املعربّ   ،ما تتضــــــمنه من احكام موافقة الدول على يفمبثابة دليل  
 .(30)العدالة

 المبحث الثاني: التحديد الوظيفي للمبادئ العامة للقانون 

املبادئ العامة شـارت بوضـوح ملضـمون  أقد   ةوكذلك االتفاقات الدولية  والداخلي  ةالتشـريعات الدولي ن  إ
ـصــــــطلحات متعدد  مطالب،  ةلى ثالثع، وعليه ســـــــوف نقســـــــم هذا املبحث ةللقانون ولكن تناولته حتت م
ــريعات الداخلي تكلم عن نما يف املطلب الثاين  أ ،ةاملبادئ العام  من ةوالدولي ةنتناول يف االول موقف التشــــــــــ

 ةيم املبادئ العاميملطلب الثالث نبني تقويف ا للقانون،  ةللمبادئ العام  ةوالقضــــــــــــــائي ةالتطبيقات التشــــــــــــــريعي
  -:للقانون 

  -موقف التشريعات الداخلية والدولية من املبدئ العامة للقانون: -املطلب االول:
ــم هـذا املطلـب   ــريعـات الـداخليـة من املبـادئ العـامـة عنقســــــــــــ لى فرعني، يف االول نتنـاول موقف التشــــــــــــ

 -التشريعات الدولية منها:للقانون، ويف املطلب الثاين نبنّي موقف 
 -موقف التشريعات الداخلية من املبادئ العامة للقانون: -الفرع االول:

ـصـــــطلحات متعددة فقد  ن  إ املشــــــرع العراقي قد اورد يف اكثر من مورد للمبادئ العامة للقانون وحتت م
ـصــــــــدر ملبادئ العامة للقانون او قواعد العدااجعل املشـــــــــرع يف القانون املدين العراقي  للقانون بعد   اً رابع  اً لة م

من   ةالفقرة الثاني حســـب التدرج اهلرمي والذي جاء يفغياب التشـــريع والعرف ومبادئ الشـــريعة االســـالمية  
ـصـــــــت علىاملادة االوىل  نه )فاذا مل يوجد نص تشــــــــريعي ميكن تطبيقه حكمت احملكمة مبقتضــــــــى أ  حيث ن

 
 .311د. مصطفى سامل عبد ييت، مصدر سابق، ص 309مود مجال الكردي، مصدر سابق، صد. حم -28
 .27ص ،مصدر سابق ،حيدر عجيل فاضل  ،315ص ،مصدر سابق ،د. مصطفى سامل عبد ييت  -29
 . 307ص ،مصدر سابق ،د. حممود مجال الكردي .27ص  ،مصدر سابق ، حيدر عجيل فاضل -30



  

 املبادئ العامة للقانون ودورها ف حسم املنازعات الدولية  

345 

مة لنصــوص هذا القانون دون التقيد مبذهب  ءكثر مالالعرف فاذا مل يوجد فمقتضــى الشــريعة االســالمية اال 
 .(معني فاذا مل يوجد فبمقتضى العدالة

فان قواعد العدالة تعين حتقيق العدل يف حالة خاصــــة وذلك بتطبيقه هو على واقعة معينة اوحالة فردية 
م وهذا يعين فتح ابب االجتهاد للقاضــــــي واحملكّ  ،(31)ا اصــــــة  ليكون احلكم املســــــتمد منه مطابقاً لظروفها

لضمري اجملتمع ال وفق املعتقدات   اظروف واملالبسات من اجل حتقيق العدل واالنصاف وفقلل  ايحكم وفقل
ا اصــــــــة ابلقاضــــــــي، وعليه فان قواعد العداله ماهي اال معايري مســــــــتمدة من ضــــــــمري اجملتمع الجل حتقيق 

 .العامة للقانون قواعد العدالة تدخل ضمن املفهوم الواسع للمبادئ  العدل واالنصاف وهو ما يعين ان 
ـصــت املادة  و كما   ــحة لقواعد العدالة بقوهلا )  150/2ن ـصــورة واضـ وال   -2من القانون املدين العراقي ب

صــر العقد على الزام املتعاقد مبا ورد فيه، ولكن يتناول ايضــا ما هو من مســتلزماته وفقا للقانون والعرف  يقت
 عدالة حبسب طبيعة االلتزام(.وال

ــوح اىل اعتماد املبادئ العام  هنفســــــــــ القانون  ( من  30ذلك جند ان املادة )ك ــارت بوضــــــــ للقانون   ةاشــــــــ
نه نص يف املواد الســابقة من احوال تنازع ألدول ا اص حيث نصــت )يتبع فيما مل يرد بشــ قانون ااملتعلقة ب

 وعا(.القوانني مبادئ القانون الدول ا اص االكثر شي

عتبارت صـورة من صـور املبادئ العامه ال ةحسـن الني أان املشـرع العراقي قد اشـار اىل مبد  ونالحظ ايضـا،
حســــــــــــن النية الذي   أ( فقد اوجب على املتعاقدين تنفيذ التزامهم وفقا ملبد150للقانون وحتديدا يف املادة )

 .(32)املبادئ العامة للقانون  من مصاديق اً يعد مصداق
ـصــــــطلحاتوابلتال    ةكقواعد العدال  متعددة،  نالحظ ان املشـــــــرع يف القانون املدين العراقي اســـــــتخدم م

 لب، للقانون   ةمنه اىل رغبته اعتماد املبادئ العام  ةاشــــار   ةومبادئ القانون الدول ا اص و مبدأ حســــن الني
 من مصادر القانون املدين. اعدها مصدر 

فاملشرع قد ال يقتصر دورت   ابلنسبة للمشرع،  رشاديأ دوراملبادئ العامة هو   وجيب ان يالحظ ان دور
ــتفادة من االفكار اليت تنتج من املبادئ العامة  دخال تلك  بل يقوم يف الغالب ال للقانون،على جمرد االســـــــــــ
ـصــــبح قواعد قانونية مكتوبة وحين  ينه يراعأا يقوم املشـــــرع بوضـــــع القانون فماملبادئ يف القانون الوضـــــعي لت

 .(33)عدم خمالفة القانون الذي يصدرت للمبادئ العامة للقانون   بقدر االمكان 
  -موقف االتفاقيات واملعاهدات الدولية من املبادئ العامة للقانون: -الفرع الثاين:

هناك عدد من االتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت أشــارت بصــورة واضــحة ملصــطلحات املبادئ العامة 
 -تحكيم، ومن مث نبّينها كاآلا:للقانون فضاًل عن بعض هيئات ال
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   -االتفاقيات واملعاهدات الدولية: -اواًل: 
على أنه )......... وعند  6/1أشــــارت أتفاقية انشــــاء املؤســــســــة العربية لضــــمان االســــتثمار يف املادة 

ــابقة تطّبق املبادئ القانونية املشــــرتكة يف األقطار  ــار اليها يف الفقرة الســ ـصـــوص املشــ عدم وجود حكم يف الن
 .(34)املتعاقدة واملبادئ املعرتف  ا يف القانون(

ة  بشــأن تســوية منازعات االســتثمار وذلك يف املاد   1965كما اشــارت اىل ذلك اتفاقية واشــنطن لعام  
 .(35)( منها42)

ــتثمـار مبـا فيهـا قواعـد تـنازع نيجواـنب التكـاـمل بني القوان  نيـّتحـيث ب ــيـفة لالســــــــــــ  الوطنـية لـلدول املضــــــــــــ
صــــــــــــــت على ان  صــــــــــــــل هيـئة التحكيم يف النزاع طبقـا للقواعـد    القوانني ومـبادئ القـانون اـلدول عـندمـا ن )تف

ن احملكمــة تطبق  أفــ   ،الطرفــان على مثــل هــذت القواعــدو اذا مل يتفق  ،  القــانونيــة اليت يتفق عليهــا طريف النزاع
ضـــــــــــــــافـة اىل مـبادئ قـانون اـلدوـلة املتعـاقـدة الطرف يف النزاع مبـا يف ذـلك القواعـد املتعلقـة بتـنازع القوانني ابأل

 .القانون الدول املتعلقة ابملوضوع(
ــاا هلا ويف املادة ) ةالعدل الدولي  ةوكذلك حمكم ــارت اىل ( 3۸يف النظام االســـــ ان )االعتماد على اشـــــ

 .(36)(ةمبادئ القانون يف االمم املتحضر 
ــا اشــــــــارت اتفاقية فيينا بشــــــــأن عقود البيع الدولية يف املادة ) )املســــــــائل اليت تتعلق  ه( على ان7و ايضــــــ
ـصـــــــوصــــــــها لمبادئ العامة ليتم تنظيمها وفقا   ،ابملوضــــــــوعات اليت اخذت فيها االتفاقية واليت مل حتســــــــمها ن

 .(37)(لالتفاقية

 - اهليئات التحكيمية: -اثنياً:
يف  ةحســـــــــــــن الني  أمبد  19۸4لقد طبقت حمكمة التحكيم لدى غرف التجارة الدولية بباريس ســـــــــــــنة 

  ةتتعلق ببيع منازل جاهز   ةيف قضــــي،  نةلقوانني االمم املتمدّ  ةاملشــــرتكة  تنفيذ العقود بوصــــفه من املبادئ العام
ـصـــــــنع من قبل ابئع يف تكســــــــاا ومشــــــــرتي  حيث مل يتم النص على القانون   ةزارات الســــــــورياحد الو  منال

يف القـــانون التجـــاري    ةفعمـــدت اهليئـــة التحكيميـــة ال تطبيق املبـــادئ العـــامـــة املعتمـــد  ،الواجـــب التطبيق
 .(38)الدول

صــــــــــــــت علـيه غرـفة التجـارة اـلدولـية  ــاطـة والتحكيم على املـبادئ  لوكـذـلك ـما ن لتحكيم ويف قواعـد الوســــــــــــ
ـصـــــــاف،ت عنالعامة للقانون وعربّ  ـصـــــــت املادت)  ه بقواعد العدل واالن )تتوىل  ( من هذت القواعد21حيث ن

 
 ، رسالة ماجستري  ، القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يف التحكيم التجاري الدول  ،قاسي دليلة وحدوش تنهيان  -34

( www.univ.bejaia.dz)مشار اليه يف املوقع االلكرتوين االا    45ص  ،2017  ،كلية القانون والعلوم السياسية  ،جامعة عبد الرمحن
 .26/3/201۸اتري  الزايرة 

حيث نصت على )ان هيئة التحكيم تنظر النزاع طبقاً لقانون الذي حددت الطرفان ويف حالة عدم األتفاق تطبق قانون الدولة   -35
 . 297ص  ،مصدر سابق  ،د. حسن علي كارم  ،أشار اليه  (وكذلك مبادئ القانون الدول املمكن تطبيقه  ،املتعاقدة اليت هي طرف النزاع

 .297ص ،مصدر سابق ،د. حسن علي كارم ،اليهأشار  -36
اتري     (www.leqallaw.ul.edu)  :معاهدة فيينا بشأن عقود البيع الدولية للبضائع منشورة على املوقع االلكرتوين االا  -37
 (.26/3/201۸الزايرة )
معهد احلقوق والعلوم   ،ماجستريرسالة    ،سلطة احملكم يف اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع  ،دريد ملكي  -38
 (.25/3/201۸اتري  الزايرة ) (www.univ-bouira.dzمنشور على املوقع االلكرتوين )   ،121ص ،2011 ،السياسية
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ـصـــلح  تهيئة التحكيم ســــلطا ـصـــاف و او ،التحكيم ابل يكون ذلك فقط يف  تقرر وفقاً لقواعد العدل واالن
 .(39)(منحها هذت السلطات ىاتفاق االطراف عل ةحال

 -لفكرة املبادئ العامة للقانون:التطبيقات التشريعية والقضائية  -املطلب الثاني:
لى فرعني، يف االول نتناول التطبيقات التشــــــــــريعية، ويف الفرع الثاين نســــــــــلط الضــــــــــوء على عنقســــــــــمه  

 -التطبيقات القضائية وكاآلا:
 -التطبيقات التشريعية لفكرة املبادئ العامة للقانون: -الفرع االول:

ـصــــورة مباشـــــرة ابملبادئ العامة  ـصــــوص كاملة، ويســـــمى خلثرت التشـــــريعات ب للقانون، حىت أفردت هلا ن
الفقه هذا النوع من املبادئ، املبادئ العامة للقانون املكتوبة ومن التطبيقات التشــريعية على ســبيل املثال ال  

 -احلصر:
  -مبدأ العقد شريعة املتعاقدين: -اواًل:

ــمنه العقد و التعاقد الينص على وجوب احرتام االتفاقات التعاقدية والتزام كل طرف يف  حرتام ما يتضـــ
ـصــــــــوص القانونية املدنية يف معظم دول و هذا املبدأ مكرّ   ة،تنفيذ االلتزامات الواردت فيه حبســـــــــن ني ا يف الن

ــبيـل املثـال القـانون املـدين العراقي يف املـادة )  العـامل، وال جيوز  ا  ( )اذا نفـذ العقـد كـان الزمـ 146/1على ســــــــــــ
 وال تعديله اال مبقتضى نص يف القانون او ابلرتاضي(.ألحد العاقدين الرجوع عنه 

د املتعاقدين  يف جمال التحكيم الدول هي قاعدة وجوب تقيّ ة  اســاســي  ةحيث يقوم هذا املبدأ على قاعد
ــمنــا عقــدمهــا خمــالفــة للنظــام العــام الوطين   أيــة  مبــا اتفقــا عليــه، فعقــدمهــا هو قــانولمــا وال جيوز هلمــا ان يضــــــــــــ

 .(40)للنظام العام الدولوز أن يتضمن أية خمالفة أيضا ال جيفحسب بل 
   -مبدأ حسن النية: -اثنياً:

وهو من املـبادئ اهلـامـة يف تنفـيذ العقود اـلدولـية ويقتضــــــــــــــي هـذا املـبدأ ان ينفـذ األطراف، العقـد بطريقـة 
ـصـــــرفات، فقد اشــــــارت اليتتفق مع ما يوجبه مبدأ حســــــن النية ويعد مهماً يف التعامالت  ه املادة  و ابرام الت

ــتمـل علـيه وبطريقـة تتفق مع 150/1) ( من القـانون امـلدين العراقي ابلنص )جيـب تنفـيذ العقـد طبقـا مـلا اشــــــــــــ
مايوجبه حســـن النية(، حيث مينح املدين نظرة ميســـرة اذا كان يف عدم تنفيذت للعقد حســـن النية، ويعاقب 

 املسؤولية العقدية ابلتعويض عن الضرر.سئ النية يف عدم تنفيذت للعقد، اذ يلزم املدين يف 
ــت اتفاقية فينا على انه )جيب ان يتم ابرام العقد وفقا ملا   ـصــــــ ــريعات الدولية فقد ن ــعيد التشـــــــ وعلى صـــــــ

 (41).)النية ىف التعامليقتضيه العرف وحسن 
 - حق الدفاع واملساواة:-اثلثا:
حق الدفاع واملســاواة يف املعاملة امام القضــاء والتحكيم اشــارت اليه جمموعة من االتفاقيات الدولية  ن  إ

ــنة   ــاء ومنها اتفاقية جنيف لســــ ( يف الفقرة )ب( مبا 27يف املادة )  1961يف اجراءات التحكيم امام القضــــ
 

القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم والنظام العام يف العالقات ا اصة   ،د. أشرف عبد العليم الرفاعي  ،أشار اليه  -39
 .7۸ص ، 2003،دار الفكر اجلامعي ،الدولية

 النافذ.  1951لسنة  40( من القانون املدين العراقي رقم 1/  146)أنظر املادة  -40
 ليها سابقا.مشار ا ،( من اتفاقية فينا بشان عقود البيع الدول للبضائع7املادة ) -41
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 27:  العدد

كم ضــــــــــــدت خالل وقت يلي )جيب رفض االعرتاف بقرارات التحكيم اذا مل يبّلغ الطرف الذي صــــــــــــدر احل 
 (42).مالئم لكي يقّدم دفاعه(

ــنـة   صـــــــــــــــت اتفـاقيـة نيويورك لســــــــــــ ( الفقرة )ب( على ذات املعىن وهو عـدم 5يف املـادة )  195۸كمـا ن
 .(43)طريف النزاعاالعرتاف حبكم التحكيم اذا مل حيرتم حق الدفاع وعدم املساواة يف املعاملة بني 

 -لفكرة املبادئ العامة للقانون:ضائية قالتطبيقات ال -الفرع الثاين:
ــااي جند ان هيئات التحكيم قد طبّقت املبادئ العامة للقانون يف الكثري من  ابلوقوف على بعض القضـــــ

 -املناسبات و قرار ا، ومن اهم هذت التطبيقات:
   -(:L.T.Dقضية ابو ظيب ضد الشركة البرتولية للتنمية ) -اوال:

والذي خيّول ســــــــــلطة تعني احملكم املرجح    1939قد االمتياز لعام تطبيقا لشــــــــــرط التحكيم الوارد يف ع
(Umpire ــي يف منطقة ا ليج فتم تعيني احد اللوردات الربيطانني كمحكم مّرجح، وقد ــياســ ( املعتمد الســ

 -ت يف هذا احلكم ما يلي:
ــتبعاد تطبيق القانون الوطين وذلك حبجة ختّلفه وعدم صـــــالحيته للمعامالت التجارية، اي .1 القانون  اســـ

 .(بو رحم)االوطين ل
اســـــرتشـــــاد احملّكم ابلنص الوارد يف األمتياز البرتول لتطبيق املبادئ العامة واملتعلقة حبســـــن النية، اعتبار  .2

 (44).القانون االنكليزي هو التجسيد احلي لتلك املبادئ املتصألة من ضمري الشعوب املتمّدنة
   -قضية احلكومة القطرية وشركة املالحة البحرية: -اثنيا:

تتمثل هذت القضــــية يف انتهاء عقد امتياز الشــــركة البرتولية وقد رفضــــت تســــديد الدفعات االخرية ورغم 
جهود احملكم الربيطـاين لتحـديـد القـانون وذلـك لغيـاب أرادة املتعـاقـدين للقـانون الـذي حيكم عقـديهـا، فرأى 

ري القائم على الشــــــــــــــريعة االســــــــــــــالمية غري مؤهل حلكم االمتيازات البرتولية احلديثة احملكم ان القانون القط
 .(45)واقّرت تطبيق املبادئ العامة اليت لليها العدالة واالنصاف والنظرة السليمة

   -قضية اململكة العربية السعودية وشركة )ارامكو(:-اثلثا:
امتياز لشـركة امريكية املسـماة )ارامكو( غري  منحت عقدا  1933تربز وقائع القضـية ان السـعودية سـنة  
( عقدا تعطي هلا احقية نقل La saoudiarabiance maritimeان الســعودية ابرمت بعد ذلك مع شــركة )

ســــنة(، فثار النزاع بني شــــركة ارامكو تطلب حقها وذلك وفقا ملا ت االتفاق عليه ســــابقا،  30البرتول ملدة )
ــرا فقضـــــــت يف ابدئ االمر على انه مادام ان العقد  ت عريف النزاع على هيئة حتكيم ــويســـــ ية يف جنيف بســـــ

قائم بني دولة وشــركة امريكية خاصــة اســتبعدت تطبيق قانون مقر التحكيم ليكون قانوان مطبقا على النزاع 
 املعرويف وابلتال استبعدت تطبيق القانون السويسري.

 
 االوربية املتعلقة ابلتحكيم التجاري الدول.  1961أتفاقية جنيف لعام  -42
 املتعلقة ابجراءات التحكيم الدول.   195۸أتفاقية نيويورك لعام  -43
 .55ص ،1990،القاهرة ،دار النهضة العربية ،دور التحكيم يف تدويل العقد  ،د. سامية راشد  -44
 .57ص ،مصدر سابق ،د. سامية راشد  -45
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ـصــانة اجلهاز القضـــائي للدولة االجنبية املعرتف به دوليا واملســـتمد من مبدأ الســـيادة،  كان الرد نظرا حل
فأن قانون جنيف الميكن تطبيقه احرتاما لســـيادة دولة الطرف، وعليه الميكن اخضـــاع التحكيم هنا ســـوى 

بعدم تطبيق القانون الوطين واخضــاع 3/۸/1958ملبادئ القانون الدول، لذا قضــت هيئة التحكيم بتاري  
 .(46)وعه ملبادئ القانون الدولالنزاع سواء ألجراءاته او ملوض

  -تقييم املبادئ العامة للقانون: -املطلب الثالث:
بعد أن بّينا مفهوم املبادئ العامة للقانون، نســـــــلط الضـــــــوء هنا على العقبات اليت يواجهها احملكم عند 

املبادئ؟ وما هي مربرات تطبيقها؟ لالجابة عن ذلك البد من تقســــــــــيم هذا املطلب اىل ثالثة  ت  ذتطبيقه هل
 فروع وكاآلا:

 الفرع االول:.العقبات اليت يواجهها احملكم عند تطبيقه للمبادئ العامه للقانون: 
 -وهذت الصعوابت والعقبات تتمثل مبا  ا:

ـصــــــــوص تطبيق هذت املبادئ يعتمد على مدى ثق ن  إ -1 افة احملكم وقرراته الذهنية من خالل حتليل الن
 .(47)القانونية الوطنية واستخالص املبادئ العامة اليت تعرّبعن قناعة احلكم

فكرة املبادئ العامة للقانون هي فكرت غامضة وغري حمددة، ومضمولا غري معروف لالطراف،    دتع  -2
ابلتحكم، حيث خيضـع هلوات، فبأمكانه تبين ما يريد  فالقاضـي او احملكم مبقتضـى هذت املبادئ يكون مشـواب

ــتبعـد تطبيق القـانون الوطين لـلدول الـنامـية حبجـة ختلفـه  من حلول للنزاع املطروح امـامـه، كمـا ان احملكم يســــــــــــ
 .(48)عن مواكبة عالقات التجارة الدولية وتطبيق قانون دولته

ــتوعب معاجلة كل  دهذت املبادئ تع ن  إ -3 مفاهيم كلية ال حتتوي على جزيئات حمددة ومن مث التســــــــــ
 .(49)الوقائع واالوضاع القانونية

ــاد الفلســـفة اليت تعتمدها كال منها، تقف عقبة امام االســـتقرار  ن  إ -4 التعاريف يف االيدلوجيات وتضـ
 .(50)على مضمون وحدود املبادئ العامة للقانون 

لقــانون فعــاليــة قويــة يف قرارات التحكيم التجــاري الــدول، وذلــك الن مثــل ليس للمبــادئ العــامــة ل  -5
ــعيف، مما يودي اىل  ـصــلحته يف مواجهة الطرف الضـ ــم القانون مل ــهل للطرف القوي ان يضـ هذت املبادئ تسـ

 .(51)اختالل العدالة التعاقدية بني األطراف
  -مربرات تطبيق احملكم للمبادئ العامة للقانون: -الفرع الثاين:

تتميز هذت املبادئ اللا ذات طابع موضوعي، أذ تتكفل مباشرة حبسم النزاع، حيث يقوم القاضي   -1
او احملكم بتطبيقها مباشـــــــــرة دون احلاجة اىل منهج تنازع القوانني، وقد تزايدت امهية هذت املبادئ يف حكم 

 
جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية   ،القانون الواجب التطبيق على قرارات هيئات التحكيم الدولية  ،مظفر انصر حسني  -46
 .66ص ،مصدر سابق ،د. سامية راشد .24ص ،2014 ،(7العدد ) ،والسياسية
 .298ص ،د. حسن علي كارم، مصدر سابق -47
 .127سابق، صد. دريد ملكي، مصدر  -48
 .296، ص2017، دار الثقافة، االردن،  2د. طالب حسن موسى، قانون التجارة الدولية، ط -49
 . 296ص ،املصدر سابق ،د. طالب حسن موسى -50
 .127ص ،املصدر سابق ، د. دريد ملكي -51



  

350 

 27:  العدد

ناســــبة املتعلقة بتلك العقود،  العقود الدولية، حيث يكثر جلوء قضــــاة التحكيم اليها الســــتخالص احللول امل 
احملكمون اليهـا للبحـث عن احللول   أمـة القوانني الوطنيـة للمنـازعـات التجـاريـة اـلدوليـة، فيلجـ ءنظرا لعـدم مال

ــلح فبـأمكـان هـذت املبـادئ مواجهـة ءاملال صــــــــــــ مـة حلـاجـات التجـارة، وخـاصـــــــــــــــة يف حـالـة تفويض احملكم ابل
 .(52)ر والتنمية والتجارة الدوليةاملتطلبات السريعة واملتطورة لعقود االستثما

ــبب يعود اىل الا مباد ن  إ -2 ــرورية وال خيلو نظاما او فكرا قانونيا منها، والســـــ  ئهذت املبادئ تعد ضـــــ
 .(53)مثالية ترجع لفطرة االنسان، مما تشكل مصدر اهلام يف نظام القانون الدول

تعد هذت املبادئ من املصادر القانونية اليت حتقق العدالة واملساواة الواقعية، ال اجملردة، اللا تتعامل    -3
لة، لذلك قد يلجأ مع مفاهيم عقلية ونفسـية ومثل عليا تناغم الضـمري ويسـتشـعر من خالهلا ا ـصوم ابلعدا

 .(54)اليها احملكم يف بعض االحيان بدافع الضرورة
للقاضي   اً وسند  تعد هذت املبادئ من اهم الطرق اليت تعاجل الفراغ او النقص التشريعي وتكون عوانً   -4

ــتعانة  ا يف كل واقعة ختلو من حل قانوين   ـصـــــــــل ابلنزاع وذلك من خالل االســــــــ واحملكم ومها ملزمان يف الف
 .(55)ر هلامباش
ان احملكم يطبق هذت املبادئ اترة اسـتجابة الرادة االطراف، واترة اخرى يطبقها عند سـكو م عن  -5

ــلطـة تطبيق القواعـد غري   حتـديـد القواعـد الواجبـة، ويف حـالـة انعـدام حـل للنزاع يف العقـد منح احملكمني ســــــــــــ
 .(56)القانون  حىت اليفلت العقد من تطبيقالوطنية 

 -املكانة القانونية للمبادئ العامة للقانون: -الثالث:الفرع 
لى ثالب فقرات نتناول من الفقرة االوىل تطبيق احلكم للمبادئ العامة بصفة  عسوف نقسم هذا الفرع  

ــلية، ويف الثانية نتكلم عن اعتبار املبادئ العامة كنظام مكّمل للقانون الوطين، واما يف الفقرة الثالثة يف  اصــــــ
 -احملكم للمبادئ العامة لتعارضها مع قواعد القانون الوطين:مدى تطبيق 
   -تطبيق احلكم للمبادئ العامة بصفة اصلية: -الفقرة االوىل:

قـد ال يتفق اطراف العقـد على حتـديـد قـانون معني اتركني االمر للهيئـة التحكيميـة الصـــــــــــــــدار حكمهـا 
النـية واملنطق القـانوين، ومن اهم املمـارســـــــــــــــات  وفقـا للمـبادئ العـامـة للقـانون، وذـلك اعمـاال ملـبدأ حســــــــــــــن  

( حول 1949التحكيمية يف هذا الشــأن قضــية ابو رحم وشــركة ســويســرية، حيث اثر نزاع بينهما يف ســنة )
ـصــــــــادر يف )  (1939عقد امتياز برتول ابرم ســـــــــنة ) اىل    (23/8/1951فقد توصـــــــــل احملكم يف حكمه ال

 
  ، 1998  ،جامعة املوصل   ،نكلية القانو   ،اطروحة دكتورات   ، القانون الواجب التطبيق على العقد الدول  ،ابسم سعيد يونس  -52

 .87ص
 .299ص ،مصدر سابق ،د.حسن علي كارم -53
 .296ص ،مصدر سابق،د.طالب حسن موسى -54
الدولية  ،د.هشام علي صادق  -55 التجارة  التطبيق على عقود  الواجب  املعارف  ،القانون   ، 1995  ،االسكندرية  ،دار منشاة 

 .118ص
الصانوري  -56 امحد  ا اص  ،د.مهند  الدول  التحكيم  خصومة  يف  احملكم  والتوزيع  ،1ط  ،دور  للنشر  الثقافة    ، بريوت   ،دار 

 .134ص  ،2005،لبنان
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الشــــــــــريعة  مته ملتطلبات التجارة الدولية واســــــــــتخفافا بدورءاســــــــــتبعاد القانون الوطين حبجة ختلفه وعدم مال
 ث(57)االسالمية كنظام قانوين قابل لتطبيق يف جمال معامالت التجارة احلديثة

ـصــــــــــفة اصـــــــــــلية وقد اســـــــــــتند اىل احد البنود الواردة يف عقد   حيث طبق احملكم املبادئ العامة للقانون ب
( من العقد 17ة والتفســــــــــري املتفق مع العقد، حيث تنص املادة )االمتياز تتعلق حبســــــــــن النية والثقة املتبادل

ـصــــــدق وامانة و حبســـــــن النية، وابلتال ت اخضـــــــاع النزاع أجرائيا و موضـــــــوعيا  املربم على وجوب تفســـــــريت ب
 .(58)للقانون الدول ومبادئه

   -تطبيق احلكم املبادئ العامة كنظام مكمل للقانون الوطين:  -الفقرة الثانية:
ــتبعاد تطبيق القانون الوطين واجب لثل   ــيقا، حيث يتم اســـــ املبادئ العامة للقانون هنا دورا تنظيميا ضـــــ

ـصـــــايب تطبيق املبادئ العامة لقانون، ومن املمارســــــات التحكيمية يف هذا الشــــــأن، النزاع الذي اثر  تطبيق ل
ار بسـبب قضـية االهرام، ( ضـد مجهورية مصـر امام املركز الدول لتسـويه منازعات االسـتثمs.p.pبني شـركة )

ــركة ) ــه ابملوقع االثري الفريد، وقد لســـكت شـ ــاسـ ــروع ملسـ ـصــر موافقتها على املشـ ( s.p.pحيث ســـحبت م
ــرية بقانولا، ألحتواء العقد على   ـصـــ ــأن التعويض، يف حني لســــــكت احلكومة امل بتطبيق القانون الدول بشــــ

وقد انتهت هيئه التحكم يف حكمها   اشــــــارات عديدة تكشــــــف عن االختيار الضــــــمين له من قبل الطرفني
ــادر عام   ـصـــــ ــري وتطبيق املبادئ العامة لقانون عمال ابملادة )  1992ال ـصـــــ ــتبعاد القانون امل (من  42اىل اســــــ

، ويتضـح انه ت اسـتبعاد قواعد  (59)اتفاقية واشـنطن و ذلك على اسـاا ان كل قانون داخلي انقص بتطبيقه
 اطرافــه على تطبيقــه،وتطبيق املبــادئ العــامــة ابلقــانون حبجــة القــانون الــداخلي ابلرغم من وجود اتفــاق بني

 .(60)استكمال النقص الذي يوجد يف القانون املستبعد من خالل اللجوء اىل قواعد قانون الدول
  - تطبيق احلكم للمبادئ العامة لتعارضها مع قواعد القانون الوطين: -الفقرة الثالثة:

ازعات االستثمار الدولية على ااات بعض هيئات التحكيم اىل  كشفت السوابق التحكيمية يف جمال من
ــتثمار اذا كانت تتعاريف مع مبادئ القانون الدول  ــيفة لالســـــــ ــتبعاد قواعد القانون الوطين للدولة املضـــــــ اســـــــ

ــيــة )ارامكو( واليت تتعلق بعقــد امتيــاز منح من (61)وذلــك تطبيقــا لفكرة النظــام العــام الــدول ، ففي قضــــــــــــ
ــعودية هلذت  الشـــــــركة االمريكية )ارامكو(، فرغم االتفاق على اخضـــــــاع املســـــــائل املتعلقة ابلقانون العام الســـــ

كقاعدة عامة للقانون السـعودي وعند الضـرورة يّكمل هذا القانون مببادئ القوانني الدولية والعادات املتبعة 
ــعيا غري كامل،  ــناعة البرتول العتبار تلك املبادئ والعادات تكمل قانوان وضـــ اال ان اهليئة التحكيمية يف صـــ

قامت ابستبعاد القانون السعودي ألنه ال يستجيب اىل اجلوانب ذات الطابع الدول واخضاع النزاع ملبادئ  
 .(62)القانون الدول
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 .256ص ،2004
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 27:  العدد

 الخاتمة 

 النتائج -1
ــتوح   نّ إ  -1 من قيم اجملتمع وطبيعـة   ياملـبادئ العـامـة للقـانون هي عـبارة عن معـايري لـتاز ابلعموم وتســــــــــــ

 االمور واملنطق السليم ويكشفها العقل وتصلح ألن تكون حال جملموعة من التطبيقات.
صـــــــــــــادر االخرى،  ن  إ -2 صـــــــــــــادر القانونية، وترجع اليها كل امل املبادئ العامة للقانون هي من اقدم امل

 تتعلق ابملثل العليا وضرورة حفظ النظام وحتقيق العدالة. اً ها أفكار عدب
ها مصدرا  عدلقد اختلف الفقه يف حتديد مضمون وطبيعة املبادئ العامة للقانون، فمن ذهب اىل    -3

القانون الدول، ومن قال اللا مسـتمدة من االنظمة القانونية الداخلية والدولية، ورأي   مسـتقال من مـصادر
 للقانون الدول. اً أصلي  اً ها مصدر عدآخر 
ـصــــورة مباشـــــرة من خالل  -4 ان كل التشـــــريعات الداخلية والدولية خلثرت ابملبادئ العامة يف القانون ب

 عدها مصدرا لبعض قوانينها.
امة جمموعة من التطبيقات اســتعانت  ا التشــريعات كل دول العامل بغض النظرعن ان للمبادئ الع -5

 فلسفتها، كمبدأ حسن النية واحلرية التعاقدية وحق الدفاع واملساواة والعدالة وغريها.
ان كثري من االتفاقيات الدولية والقواعد املوضــــــــوعية هليئات التحكيم اشــــــــارة لفكرة املبادئ العامة  -6

 من القرارات التحكيمية مستندة عليها. اً ضرورة تطبيقها يف كثري من االحيان وصدرت كثري للقانون و 
صــــــــــــــعوابت يواجههــا احملكم عنــد تطبيقــه للمبــادئ العــامــة   -7 رأينــا ان هنــاك جمموعــة من العقبــات وال

ـصــــــــــي اال وهو ثقافة وقدرة احملكم  للقانون على اعتبارها غري حمددة املضـــــــــــمون و تعتمد على معيار شـــــــــــخ
 الذهنية.
 وايضا تعّرفنا على مكانة املبادئ العامة للقانون عند تطبيقها من قبل احملكم على موضوع النزاع. -8

 -املقرتحات: - 2
نقرتح تعــديــل نص املــادة االوىل من القــانون املــدين العراقي ليكون كــاآلا )..... فــاذا مل يوجــد نص  .1

فاذا مل يوجد فمقتضى املبادئ العامة للقانون  تشريعي ميكن تطبيقه حكمت احملكمة مبقتضى العرف،
اليت اقرها القضــاء يف العراق او يف النظام القانوين املقارن القريب من النظام القانوين العراقي، اومبادئ 

 مة لنصوص هذا القانون.....(.ءالشريعة االسالمية االكثر مال
مشـــــــروع قانون التحكيم، اليت عّلقت تطبيق  ( من  3نقرتح أعادة صـــــــياغة الفقرة ا امســـــــة من املادة ) .2

ــتـبداهلـا حبكم مغـاير لـامـا، والنص املقرتح هو )عـند  املـبادئ العـامـة للقـانون على اتفـاق االطراف واســــــــــــ
غياب االرادة الصرحية والضمنية لالطراف يف حتديد القانون الواجب التطبيق، وعند عدم وجود عرف 

مة للقانون الشائعة يف القوانني املتمّدنة مع األخذ بنظر األعتبار حيكم النزاع، يطبق احملكم املبادئ العا
 املصايب العليا للدولة(.
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ــوع التحكيم والنظام العام يف د. أشـــــرف عبد العليم الرفاعي، القانون الواجب ا -5 لتطبيق على موضـــ

 .2003العالقات ا اصة الدولية، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، 
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