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 ةالمقدم

مددن م ددق ومادددق ااركددال القانونيددة التددا لقددت ا تمامددا ، تعددد ركددلة الم ددادئ العامددة
ااخص التقندددين اللومدددانا  دددإلددد   واسدددعا مدددن ا ددد  الداسددددة القددددام  ومدددن  دددق انتقمدددت

ان اغمدددب الم دددادئ العامدددة لمقدددانون، إلددد   والسددد ب ردددا ولددد  يعدددود، مدوندددة جسدددتينيان
 ددد  ان ركدددلة القدددانون ، نسددداننا عدددة مدددن م ددد  مميدددا ومددددا يق راليدددة لاسدددخة لدددد  اإ

اإنصددداض وردددلولة التن ددديق ردددا و  وجددددت  عدددد ال مدددث ردددا مد دددوق العدالدددة، ونشددد ت 
ومميدد  رتجددد ،  ددادئ العامددة لمقددانونوكدد   ددوف ارركددال تتجسددد رددا ما يددة الم، الميدداة
اانونددا لدولددة مددن الدددو  ار واددد ت ندد   ددوف الم ددادئ وامت ل ددا مددن مصددادل مو  تشددليعا

 غيل م اشلة.مو  اانون   صولة م اشلة
صددول ارمكداق و  واناااا من رعاليدة الم دادئ العامدة لمقدانون ردا التشدليعات 

 د  لمممكدق ، الم ادئ دول را التمكيق   ان ل وف ، القرائية، يت ادل السؤا  التالا
 ؟سدددماة يسدددتايط ان يا ددد  الم دددادئ العامدددة لمقدددانون ردددا النددد ا  المعدددلو مو  اددددلة
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الددنص القددانونا لمكددق مو   دد  منددد غيدداب الدددلاع التشددليعا ؟ومتدد  يسددتايط يا ق ددا
 ؟الوااعة؟ اق يمكن ان يا ق ا را ك  ارمو  ورا ك  الواائط

، مام دينإلد   ول  ر د من تقسديق  دوا ال مدث ك  ول  ومند ارجا ة من ك  
ونتندددداو  رددددا ، نتندددداو   ددددارو  ما يددددة الم ددددادئ العامددددة لمقددددانون رددددا المامددددب ارو 
 المامب ال انا مد  ادلة الممكق را تا ي  الم ادئ العامة لمقانون.

 املطلب األول
 ماهيت املبادئ العامت القانون

(General Principles of Law ) 
صددداممات متعدددددة لمتع يدددل مدددن ركدددلة الم دددادئ العامدددة لمقدددانون، اسدددتخدمت م 

ومند تت دل   عد   دوف المصداممات ندتممل ان ل دا وجدود رمسددا ا د  ان يكدون ل دا 
وجود اانون، ميث نجد الداسدة تعمقوا را  مدث العدالدة وارنصداض وغيل دا، والتدا 

 دوف الم دادئ تد  لت  كمدا وان، شكمت  وف المدا يق ال ينة التمتية لمتقنين لدد  ال شدل
 التا يقددات التشددليعيةردد ن  لددول ،  ااركددال الدمسدددية مددن رلديددة واجتماميددة رددا الدددو 

 القرائية تمددت  ناءا مم   وف ااركال الدمسدية المت ناة را الدو .و 
نتناو  ردددا الددددل  ارو ، ركدددلة الم دددادئ العامدددة لمقدددانون، وردددا الددددل  سدددومميددد   

 القرائية لمم ادئ العامة لمقانون.و  لتشليعيةال انا نتناو  التا يقات ا
 فكرة المبادئ العامة لمقانونالفرع األول:  
 وكارتا:، ن مث ركلة الم ادئ العامة لمقانون تمت مجمومة من النقااس 

 التأصيل التاريخي لفكرة المبادئ العامة لمقانون.: اوال
من دددا  مصددداممات والتدددا تدددق التع يدددل ، نشددد ت ركدددلة الم دددادئ العامدددة لمقدددانون 

متعدددة ككقوامدد العدالدة، وارنصداض، والقدانون الا يعدا، والم دادئ العامدة ردا ارمددق 
 .( المتمدنة، واوامد المساواة
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، رسدديما ركددلة العدالددة والقددانون الا يعدداو  منددد ال مددث مددن  عدد   ددوف ارركددال
 لسدداواو  نجددد ا ركددلة رمسدددية رددا  ددادئ ارمددل، ووتددق  م  ددا منددو القدددق منددو ارااددون

 . 1مدالة تو يعية وت ادلية إل   الوي م ل  مث من العدالة واسم او 
سدددتاممل و يوددد  ومنتسددديكيو   دددلت  صدددولة و  تومدددا اركدددويناإلددد   و عدددد ولددد  

 لكن  قت مجلد اركال رمسدية .، 2 ال ة را ماات ا  القانون 
والتدا ، (565-527لكن او  من انن  دوف الم دادئ  دو جسدتينيان  مدونتد  ك 
ان اسدددال المدوندددة  دددوف يقدددوق ممددد  مسدددال العدددد  كردددا مقدمدددة المدوندددة  دددالقو   جددداء

 .3( واج ات قو  واإنصاض را مقو  اررلاد
امدددا ردددا العصدددل المدددديث رسددديما ردددا القدددلن ال دددامن مشدددل نجدددد ان او  مدددن  

، 1884امتمددد ممي ددا رددا القددانون  ددو القددانون المدددنا الدلنسددا اددانون نددا ميون لسددنة 
، ويلجدددط إلي دددا القرددداء مندددد غيددداب القدددانون، ل  صدددول م اشدددلة   ددداوالدددوي جعم دددا تددد  

ررددا مددن وكددلف لمجمومددة مددن تا يقددات ركددلة الم ددادئ العامددة لمقددانون كم دددم مسددن 
مددن القددانون  قول ددا كيجددب تنديددو ( 231غيل ددا من ددا المددادة كو  النيددة والمليددة التعااديددة

 .( العقد  مسن نية و ما تقتري  ااملاض وم ادئ اإنصاض
واستو  القراء را ك يل من دو  العالق من ركلة الم دادئ العامدة ردا القدانون 

ارركدال كن ليدة و  لينام  را اجت اداتد  إيجداد مجمومدة لديل  القميمدة مدن الن ليدات
الوددي يدسددد كدد  شدداء وغيل ددا مددن و  التعسددض رددا اسددتخداق المدد و  ال ددلوض الاالئددة

ت رددا اددوانين دو  العددالق رسددديما التددا امت ددلت ريمددا  عددد اسدددال لمتشددليعا، الم ددادئ
 .4الاتينية من ا 

 مضمون المبادئ العامة لمقانون.: ثانيا

                                                           

 .133، ص1996، دار الٌِظت العربٍت، الماُرة، 1احوذ ابراٍُن، غاٌت الماًْى، ط - 1

 .93-99، ص2002الماًًٍْت، بغذاد،  د. حسي علً رًْى، فلسفت الماًْى، الوكخبت - 2

 الوْلع العالوً الرسوً للوْسْعت الوعرفٍت العالوٍت ٌّكٍبٍذٌا .. - 3

، 2004، هطبعةت الٌفةا ارفةر ، 1عسٌس كظن جبر الخفاجً، الوبادئ العاهت لوذخل الماًْى، ط - 4

 .93ص
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اختمدت التعليدات را ت يان معن  الم ادئ العامة لمقانون رقد تق تعليد ا من  
مجمومددة مددن الم ددادئ التددا تسددتخدق رددا توجيدد  الن دداق كا دد  الدقيدد   يسددكاتولي   ن ددا 
ولددددق تكددددن ل ددددا داددددة القوامددددد ،  يعتدددد  وتمنيتدددد  وتا يقدددد القددددانونا العدددداق، مددددن ميددددث ا

 .1( مند ورع  لمقوامد القانونيةو  إر ان ا يستلشد   ا المشل ، القانونية المكتو ة
رددددميل و  و ددددا الم ددددادئ المن  قددددة مددددن الم دددد  العميدددداككمددددا وتددددق تعليد ددددا  ان ددددا 

ة التدددددا يستلشدددددد   دددددا القاردددددا مدددددن الن دددددل ردددددا المنا مدددددو  المجتمدددددط ولوح التشدددددليط
تدق تعليد دا و  كمدا 2( كما تكون مصدل ال اق لممشدل  ردا تشدليط لمقدوانين، المعلورة

 .3( الممكق ا لامو  المنا  القانونا الوي يمج  الي  القاراك ان  
يد ددق مددن ولدد  ان م ددادئ القددانون م ددالة مددن م دد  مميددا واوامددد وجدانيددة من ددا 

د  وممال ددة ال مددق، ومن ددا مددا و  ا ددت ر يتويددل  تويددل ار منددة وارمكنددة كدددل  العدد
 الدمسدة المعتمدة.و  ما و متويل يختمض  اختاض ال مان والمكان

 ثالثا:ركائز وجود المبادئ العامة لمقانون.
ان   دددول الم دددادئ العامدددة ردددا القدددانون وشددديوم ا تسدددتند إلددد   4و دددب الددد ع 

 :لمجمومة من لمصادل مدة . و ا
 م ددددادئال ل تسددددتند مميدددد النصددددوص القانونيددددة المقالنددددة . و ددددا اك ددددل مصددددد -1

، ومن ددا م دددم المليددة التعااديددة، القانونيددة رسدديما القددوانين رددا ارمددق المتمدنددة
والمسددداواة  دددين ، والمددددا  ممددد  مقدددو  العامددد  واجدددلف، وم ددددم سدددماان ارلادة

 . اللج  والملمة

                                                           

 ًمال عي  - 1

Morcelo Kohen.General Prncipiles of international law .Oxford Jurnal of 

law.2014 .Introdution. 

 .212بغذاد، ص –د.عبذ البالً البكري ّزٍُر البشٍر، هذخل لذراست الماًْى، الوكخبت الماًًٍْت  - 2

3  - Morcelo Kohen. Introdution. 

، 2005هحوةةذ حسةةٍي هٌ ةةْر، الوةةذخل لذراسةةت الماعةةذة الماًًٍْةةت، دار الوعةةار ، لبٌةةاى، سةةٌت  - 4

 .133ص
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مليددددة و  كمليددددة الميدددداة الخاصددددة: ارجتمدددداما لمجتمددددط مدددداو  التددددلاث الدددددينا -2
 مس لة تعدد ال وجات ومدم ا .، واجملية ال  ، العقيدة

واددددد تسددددتند الم دددددادئ العامددددة رددددا وجود دددددا :اصددددو  المنادددد  والعقدددد  السدددددميق -3
، م دددد  اامدددددة رااددددد الشددددا ريعايدددد ، المنادددد  والعقدددد  السددددميقإلدددد   وشددددلميت ا

 ودول العمدق ردا سدوء النيدة، والوي يدسدد كد  شداء، وكول  رتكميض  مقدول
 مدم ا.مو 

 ئ العامة لمقانون في فمسفة الدولة المعتمدة.رابعا: تأثر نطاق المباد
كمدا  دو معددلوض ان لكد  دو  تعتمدد رددا  نداء  يكم دا ون ام ددا القدانونا ممدد  

وا دق المدوا ب الدمسددية التدا تعتمدد ا دو  العدالق ، رمسدة ما و وا امدل رمنداص مند 
 .1المو ب الدلديو  را الوات المارل  ا المو ب ارجتماما

وادسددددية ،  ددددو الددددوي يقددددوق ممدددد  المليددددة المامقددددةو: يرمسدددددة المددددو ب الدددددلد -1
ويعدددد ارك دددل شددديوما واسدددتقلال ردددا ، والندعيدددة الامتنا يدددة، الممكيدددة الخاصدددة

ومن تا يقات الم ادئ العامة لمقانون ، الن اق العالما ومقود التجالة الدولية
وااددددا  ارلادة رددددا ا ددددلاق ، مليددددة سددددماان ارلادةكوردددد   ددددوا المددددو ب  ددددا 

، وتقديق المصممة الخاصة مم  العامدة، الملية المامقة لمتمم و  ،التصلرات
وااددا  ، وتمقد  المسدداواة الوااعيددة ر المجددلدة اي امادداء كدد  وي مدد  مقدد 

 شلمنة رل  الل ا را التجالة.و  السقض ارمم  لمدوائد
 ددا ارجتماميددة التددا ت نت ددا و  ان ل ددوف الدمسدددة: رمسدددة المددو ب ارجتمدداما -2

ارشددددتلاكية تدددد  يل م اشددددل ممدددد  و  ية تمددددت ن دددداق الشدددديوميةاان مددددة السياسدددد
والسدد ب ، العامددة لمقددانون م ددادئوري ددا تتسددط ركددلة ال، العامددة لمقددانون م ددادئال

القرددداء ان و  العامدددة تقددددق ممددد  الدلديدددة وممددد  المشدددل و  ان مصدددالل الدولدددة
العامدددة لمقدددانون ردددا  دددوا المدددو ب  دددا  م دددادئيلامدددا ولددد  ومدددن تا يقدددات ال

  دددددول مد دددددوق ، والمسددددداواة المجدددددلدة ر الوااعيدددددة، مكيدددددة الخاصدددددةتقييدددددد المك
                                                           

 .212احوذ ابراٍُن، الو ذر السابك، ص - 1
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وتقييد م دم سماان ، والعقد الموج ، اراتصاد المخاا، الت ميقو  ارستما ك
الممكق مندما ين دل الند ا  مميد  ان مو  لول  مم  القارا، (ارلادة وغيل ا

يلامددا  ددوف الم ددادئ رددا استصدددال مكمدد  وار كددان مكمدد  معددل  لمددنق  
 ل اان.وا

، العامددة لمقددانون م ددادئغمددو  وتشددعب الإلدد   ار ان ا ددل الدمسدددات رددا اد 
لكددن لدديل معندد  ولدد  اندد  لدديل  نددا  م ددادئ اانونيددة مامددة مشددتلكة  ددين كدد  الدددو  

 والخا  المدتل  وغيل ا.، التعوي  من اررلالو  كم دم مسن النية
 عامة لمقانون.خامسا: موقف التشريعات الداخمية والدولية من المبادئ ال

نجددددد ان لمتشددددليعات الدوليدددددة والداخميددددة إشددددالات واردددددمة لمرددددمون الم دددددادئ 
اوامدددد العدالدددة، كالعامدددة لمقدددانون،لكن تناولتددد  تمدددت مصددداممات متعددة،كمصدددامل 

 .( وم ادئ القوانين را الدو  المتمدنة، الم ادئ العامة لمقانون، وارنصاض
 وكما يما:

 :التشريعات الداخمية -1
لقدددانون المددددنا العلاادددا ردددا اك دددل مدددن مدددولد مشدددال لمم دددادئ العامدددة نجدددد ان ا 

رقدددد جعدد  المشدددل  رددا القدددانون المدددنا العلاادددا ، لمقددانون وتمددت مصددداممات متعدددد
اوامددد العدالددة مصدددل لا ددط لمقددانون  عددد غيدداب التشددليط مو  الم ددادئ العامددة لمقددانون

 والعلض وم ادئ الشليعة اإسامية .
نية من المادة ارول  من القدانون المددنا العلاادا ممد  ميث نصت الدقلة ال ا 

ر وا لق يوجد نص تشليعا يمكن تا يق  مكمت الممكمدة  مقترد  العدلض رد وا  –))
الشدليعة اإسددامية ااك دل مائمددة لنصدوص  ددوا القددانون لدق يوجددد ر مقترد  م ددادئ 

 .(( دون التقيد  مو ب معين ر وا لق يوجد ر مقتر  اوامد العدالة
مدددن القدددانون المددددنا العلاادددا  صدددولة واردددجة  2\ 158مدددا ونصدددت المدددادة ك 

ور يقتصل العقد مم  ال اق المتعااد  ما ولد ريد ، ولكدن  – 2)) لقوامد العدالة  قول ا
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مدددن مسدددتم مات  ورقددداه لمقدددانون والعدددلض والعدالدددة  مسدددب ا يعدددة يتندداو  ايرددداه مدددا  دددو 
 .(( ارلت اق
امتمددداد إلددد   ددددل القدددانون اشدددالت  وردددوحمدددن ن( 38كدددول  نجدددد ان المدددادة ك 

الم ددادئ العامددة لمقددانون المتعمقددة  الدددولا الخدداص ميددث نصددت ككيت ددط ريمددا لددق يددلد 
 شددد ن  ندددص ردددا المدددواد السدددا قة مدددن امدددوا  تندددا   القدددوانين م دددادئ القدددانون الددددولا 

 .(( الخاص ارك ل شيوما
، مات متعددددةيامد  ان المشدل  ردا القدانون المدددنا العلاادا اسدتخدق مصدام 

لغ تدد  رددا إلدد   اشددالةه مندد ، م ددادئ القددانون الدددولا الخدداص وغيل دداو  كقوامددد العدالددة
    مد ا مصدل من مصادل القانون المدنا.، امتماد م ادئ العامة لمقانون

المعا ددات ادد اشدالت  صدولة و  مدة من ارتداايدات التشليعات الدولية: نال  -2
نون ررددددا مددددن  عدددد   يئددددات وارددددمة لمصدددداممات الم ددددادئ العامددددة لمقددددا

 التمكيق.وكارتا:
ادد اشدالت اتداايدة تسدوية المنا مدات المتعمقدة  اسدت مال : من ارتداايات - م

( B.I.R.D اسدق اتداايدة ك 1965 ين الددو  ولمايدا الددو  ارخدل  مداق 
إن  يئددة التمكدديق تن ددل لندد ا  كمن ددا ممدد  ك( 42ميددث صنصددوت المددادة ك

ورددا مالدة مددق ارتددا  تا د  اددانون ، نا قدا لقدانون الدوي مدددف الالردا
وكدددول  م دددادئ ادددانون الددددولا ، الدولددة المتعااددددة التدددا  دددا ادددلض الندد ا 

 .1(( الممكن تا يق 
كمددا اشددالت لددول  اتداايددة إنشدداء المؤسسددات العل يددة لرددمان ارسددت مال مددايما 
ككومنددد مدددق وجددود مكدددق رددا النصددوص القانونيددة المشدددال الي ددا رددا الدقددلة السدددا قة، 
تا   الم ادئ القانونيدة المشدتلكة ردا اراادال المتعااددة والم دادئ المعتدلض   دا ردا 

                                                           

، ًمال عي د.حسي علً كةامن، حسةٌْت الوٌازعةاث الٌافةنت عةي الخةرخٍض الةذّلً، رسةالت دكخةْراٍ - 1

 .292، ص2005-2004كلٍت الماًْى، سٌت  –جاهعت الفسائر 
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.وكول  ممكمة العد  الدولية را الن داق ارسدال ل دا وردا المدادة 1(( القانون الدولا
 . ( ارمتماد مم  م ادئ القانون را ارمق المتمرلةكان إل   مشالت 38

المسدددائ  التدددا  -2من دددا ممددد  ان ك( 7كمدددا واشدددالت اتداايدددة ريندددا ردددا المدددادة ك
والتدددا لدددق تمسدددم ا نصوصددد ا، يدددتق ، تتعمددد   الموردددعات التدددا اخدددوت ري دددا ارتداايدددة

 .( اي الشامة را التجالة الدولية.. –تن يم ا ورقا لم ادئ العامة لاتدااية 
ال يئات التمكيمية: رقد نصت غلرة التجالة الدوليدة لمتمكديق وردا اوامدد  -ب 

الم ددددددادئ العامددددددة لمقددددددانون وم ددددددلت مندددددد   قوامددددددد العددددددد  إلدددددد   مكدددددديقالوسددددددااة والت
من  وف القوامد كتتول   يئة التمكيق سدماات ( 21ميث نصت المادة ك، وارنصاض

ورقدا لقوامدد العدد  وارنصداض ويكدون ولد  رقدا ردا مالدة تقدلل مو  ،التمكيق  الصمل
 .2( اتدا  ارالاض مم  منم ا  وف لسماات

العامرررة  مبرررادئطبيقرررات التشرررريعية والقضرررائية لفكررررة الالتالفررررع الثررراني:  
 لمقانون
اددد تدد  لت التشددليعات  صددولة م اشددلة  الم ددادئ العامددة لمقددانون، متدد  ارددلدت  

ل ددا نصددوص كاممددة، ويسددما الدقدد   ددوا النددو  مددن الم ددادئ الم ددادئ العامددة لمقددانون 
 المكتو ة ومن التا يقات التشليعية مم  س ي  المصل ر الم ا .

الدوليددة ويعددد م ددق و  مصددامل اشددالت اليددة التشددليعات الداخميددة: سررن النيررةح -1
مددن  1\ 158رقددد اشددالت اليدد  المددادة ، جدددا رددا التعددامات ا ددلاق التصددلرات
يجددب تنديددو العقددد ا قدداه لمددا اشددتم   – 1))القددانون المدددنا العلااددا  ددالنص 

 . (( مميدددددددددددددددد  و اليقددددددددددددددددة تتددددددددددددددددد  مددددددددددددددددط مددددددددددددددددا يوج دددددددددددددددد  مسددددددددددددددددن النيددددددددددددددددة
( 1\7تشليعات الدوليدة رقدد نصدت اتداايدة ريندا ردا المدادة كاما مم  صعيد ال

مندد  ككيجدددب ان يدددتق ا ددلاق العقدددد ورقدددا لمددا يقتردددي  العدددلض ومسددن النيدددة ردددا 
 .(( التعام 

                                                           

 .299ًمال عي د.حسي علً كامن، الو ذر اعالٍ، ص - 1

 غرفت الخفارة الذّلٍت. ًض لْاعذ الْساطت ّالخحكٍن فً - 2
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و وا نص وارما شلمت ل  ك يل من ارلت امدات من دا : القوة الممزمة لمعقد -2
لت اليددددد  العقدددددد شدددددليعة المتعااددددددين، وم ددددددم ارلت امدددددات المتقا مدددددة التدددددا اشدددددا

المرادة الدوليدة . رقدد اشدال القدانون المددنا العلاادا ردا و  التشليعات الداخميدة
اوا نددددددو العقدددددد كددددان ر مددددداه ور يجددددو  امدددددد العااددددددين  –ككمنرررر  ( 1\141)

  .((  التلارامو  اللجو  من  ور تعديم  ار  مقتر  نص را القانون
 دددوا الم ددددم ان : كمدددا مشدددالت النصدددوص  صدددولة واردددمة لالحريرررة التعاقديرررة -3

 ارلت امات.و  النال املال را ان ينشئوا ماشاءوا من العقود
المسداواة ردا المعاممدة امداق القرداء و  ان مد  الددرا : حق الردفاع والمسراواة -4

والتمكيق: مشالت مجمومة من ارتداايدات الدوليدة ل دوا الم ددم و دو م ددم مد  
ن دا اتداايدة جنيدض لعداق المساواة را إجلاءات التمكيق مماق القرداء مو  الدرا 
يجب لر  ارمتلاض اوا ك ما يما ك( را الدقلة كب( 27را المادة ك 1961

لددددق ي مددددا الاددددلض الددددوي صدددددل المكددددق ردددددف خددددا  واددددت مائددددق لكددددا يقدددددق 
 . 1(( درام 

ممددد  ( مدددن الدقدددلةكب( 5ردددا المدددادة ك 1958كمدددا نصدددت اتداايدددة نيدددول  لعددداق 
تمكدديق اوا لددق يمتدددلق مدد  الدددرا  ومددددق ندددل المعندد  و دددو مدددق ارمتددلاض  دددالمكق ال

 .2المساواة را المعاممة  ين الرا الن ا 
 التطبيقات القضائية لفكرة المبادئ العامة لمقانون:: ثانيا

، لمقردددداء رسدددديما الدلنسددددا دول ك يددددل رددددا ايجدددداد  عدددد  ارورددددا  القانونيددددة
لم دددادئ مسدددتوا سدددمات  التقديليدددة واجت اداتددد  التدددا رورددد ا لددد  المشدددل  ردددا نادددا  ا

 العامة لمقانون .
وم ا  ممد  ولد  اامددة الودي يدسدد كد  شداءو ا اامددة اوجدد ا القرداء ردا 

و دددوا الم ددددم ، ان كددد  يعمددد  ينادددوي ممددد  غدددي يتلتدددب مميددد   ادددان التصدددلض كمددد 
                                                           

 ارّربٍت الوخعلمت بالخحكٍن الخفاري الذّلً. 1961احفالٍت جٌٍا لعام  0 1

 الوخعلمت باجراءاث الخحكٍن الذّلً. 1995احفالٍت ًٌٍْْرن لعام  - 2
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ويعد  وا الم دم ،  اللغق من ان  غيل مقلل تشليعيا ار ان  مستقل ارائيا ويعم    
 ون القلال القرائا المخالض ل  اا ا لمنق .ميث يك، واجب تا يق و  مدلو 

وجوا  إ  ات الوي  كارة ال  اإ  ات. رو ب مكدق اردائا لممكمدة الدنق  
ان اامدددة الوددي ي ادد  التصددلرات اامدددة اانونيددة سددميمة ولددو لددق يجددل  المصددلية ممدد 

   نص خاص ر  القانون وتقوق مم  امت الات خمقية واجتمامية ر  ممال دة الودي 
ومددددق ارنمدددلاض مدددن جدددادة مسدددن النيدددة الواجدددب توارل دددا رددد  التصدددلرات  والخديعدددة

 .1(( وارجلاءات مموماه صيانة لمصممة اررلاد والجمامات

 املطلب الثاني
 مدى قدرة احملكم يف تطبيق املبادئ العامت للقانون

إلددد   توصدددمنا،  عدددد ان  يندددا مد دددوق الم دددادئ العامدددة ومدددد  القددددلة ردددا تا يق دددا
  و مد  ادلة الممكق وسمات  را تا ي  الم ادئ العامة لمقانون؟  السؤا  التالا،

اق مقيددددة؟ و ددد  يسدددتايط  سددد ولة ان يا ق دددا اق تواج ددد   ؟ ددد  سدددمات  مامقدددة
 صعو ات؟ وما  ا م للات تا يق  لمم ادئ العامة؟ 

ردددددلمين نتنددددداو  السدددددم يات إلددددد   ان نقسدددددق المامدددددب، لإلجا دددددة مدددددن ولددددد  ر دددددد
وردددا الددددل  ، ات التدددا تواجددد  الممكدددق ردددا تا يددد  الم دددادئ العامدددة لمقدددانونواريجا يددد

 ال انا نتناو  تا يقات لقلالات تمكيمية لمم ادئ العامة لمقانون.
السرررمبيات وااليجابيرررات فررري تطبيرررق المحكرررم لممبرررادئ العامرررة الفررررع األول:  
 لمقانون

تواجد  الممكدق الصدعو ات التدا مو   نال  جممة مدن السدم يات اوال: السمبيات:
 مندما يليد إن يا   الم ادئ العامة لمقانون من ا:

                                                           

( ..الوْلع الرسوً على ارًخرًج لوحكوت الةٌم  4/5/2000ق ٍجلـست 63لسٌَ 190)الطعي رلن - 1

 الو رٌت.
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من تا يدد   ددوا الم دددم يعتمددد ممدد   قارددة الممكددق وادلاتدد  الو نيددة مددن خددا   -1
اسددتخاص الم ددادئ العامددة التددا تع ددل و  تمميدد  النصددوص القانونيددة الوانيددة

 . 1من انامة الممكق
ددددد   عدددد  السددددم يات ان تا يدددد  الممكددددق لمصدددداممات الم ددددادئ العامددددة يكتن -2

كصدددددعو ة تمديدددددد مردددددمون  دددددوف القوامدددددد القانونيدددددة المددددددم  ري دددددا  دددددارمق 
المتمرلة كما ان  وف القوامد مد موم ا غام  غيل ممدد الوي يمكدن ان 

 .2ُيسئ استخدام ا من ا   الممكق
، ترددداد الدمسددددة التدددا تعتمدددد ا كددداه من ددداو  ان التعدددال  ردددا اإيدددديولوجيات -3

 قلال مم  مرمون ومدود الم ادئ العامة لمقانون.تقض مق ة اماق ارست
ان  نالدد  ك يددل مددن ارورددا  القانونيددة رتترددمن ا الم ددادئ العامددة لمقددانون  -4

ميدددث ان  دددوف الم دددادئ تعت دددل مددددا يق كميدددة رتمدددوي ممددد  ج ئيدددات ممدددددة 
 .3يمكن ان تجد لنا ممور را معالجة ك  الواائط

ة رددددا اددددلالات التمكدددديق التجددددالي لدددديل لمم ددددادئ العامددددة لمقددددانون رعاليددددة اويدددد -5
الدددولا،وول  رن م دد   ددوف الم ددادئ تسدد   لماددلض القددوي ان يرددق القددانون 

اخدددتا  العدالدددة إلددد   لمصدددممت  ردددا مواج دددة الادددلض الردددعيض، ممدددا يدددؤدي
رسدديما ان اغمددب  ددوف الم ددادئ مورددومة مددن ا دد  ، التعااديددة  ددين اراددلاض

 .ارمق المتمدنة را مقا   ال مدان النامية 
ومدددن اريجا يدددات التدددا يمكدددن ان تسدددت  ل ا ردددا تا يددد   ثانيرررا: االيجابيرررات:

 الم ادئ العامة لمقانون من ا   الممكق  ا:
، ركدددلا اانونيدددا من دددامو  ان  دددوف الم دددادئ تعدددد ردددلولية لدددول  ريخمدددوا ن امدددا -1

ومدددا يستمسدددن  ومدددا  نسدددانوالسددد ب يعدددود ان دددا م دددادئ م اليدددة تلجدددط لدادددلة اإ

                                                           

 .299.حسي علً كامن، الو ذر السابك، صد - 1
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ممدا ، لقوامدد لتن ديق م د   دوف اررعدا  المسدنة والق يمدةيستق م  مدن وردط ا
 .1تشك  مصدل ال اق را ن اق القانون الدولا

الددنقص التشددليعا مو  تعددد  ددوف الم ددادئ مددن ا ددق الاددل  التددا تعددال  الدددلاع -2
مددن ، وتكددون مددون وسددند لمقارددا والممكددق و مددا مم مددان  الدصدد  رددا الندد ا 

 م  اانونا م اشل ل ا. ان يستعينان   ا را ك  وااعة تخموا من
المسدددداواة و  تعددددد  ددددوف الم ددددادئ مددددن المصددددادل القانونيددددة التددددا تمقدددد  العدالددددة -3

الوااعيدددة ر المجدددلدة، رن دددا تتعامددد  مدددط مددددا يق مقميدددة وندسدددية وم ددد  مميدددا 
لددول  اددد يمجدد  الي ددا ، تندداغق الرددميل ويستشددعل مددن خال ددا الخصددوق العدالددة

ويسددت عد تا يدد  القددوانين متدد   ،الممكددق رددا  عدد  ارميددان  دددارط الرددلولة
 وان وجدت كما سوض ي تا ول .

مكمددا يتسددق  العدالددة مددالق يترددمن رددا مو   عددد التت ددط ريمكددن ان نجددد وااعددة -4
رم دم المساواة  ين ،  ع  من امو  اجلاءات  وصدولف الم ادئ العامة لمقانون

ن م دددم مدد  كدالددة الدددرا  مددا  ددا ار م ددادئ اانونيددة مامددة ريمكددو  الخصددوق
 الالاه تمكيميا خاليا من ا .مو  تصول مكماه 

الم ددادئ العامددة لمقددانون يددتق المجددوء الي ددا  دد ن  لددول  ر ننددا نخددالض الددوين و  ددوا
    دا مدن اك دل القوامدد القانونيدة الما قدة ردا كد  ، مند غياب النصوص القانونية

 الواائط.
 عدد  لمقرانون القررارات التحكيميرة فري تطبيرق المبرادئ العامرةالفرع الثراني:  

مدددن ميدددث امت دددال ق ان الم دددادئ  الدقددد و  ال مدددث نجدددد ان مدددا و  دددت اليددد  التشدددليعات
لمقدانون ريمكدن ارسدتعانة   دا ار  عدد غيداب النصدوص القانونيدة التدا تمكددق  العامدة

والمدا  انندا وجددنا  مجاندب لمصدواب.، امتياايدا مسدتقامصدلا  المس لة اي امت ال ا
ميددث لددق يقتصدددل ،  ددق واك ددل المصددادل القانونيدددة تا يقدداان  ددوف الم ددادئ  ددا مدددن ا

  د   دا مصددل يعتمددف الممكدق، دول ا مم  تا يق ا  عدد غيداب النصدوص القانونيدة
                                                           

 .299د.حسي علً كامن، الو ذر اعالٍ،  - 1
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اارددا يسددتونا مو  ميدث اندد  ريوجددد ممكددق، القاردا رددا كدد  ملامدد  وانددوا  الندد ا و 
ا كدول  ريمكدن ان يسدتونا مدن السدع، من م ددم المسداواة ردا التعامد  مدط الخصدوق

كدول  ريمكدن ان يدلر  مد  رمدد الخصدوق ردا الددرا  وغيل دا و  را تمقي  العدالدة
لددول  ، مددن الم ددادئ التددا تلجددط لمقوامددد المجددلدة والعامددة لمقددانون والم ددادئ الم اليددة

يمكدددن ان نوصدددض  دددوا الددددول لمم دددادئ العامدددة لمقدددانون  الددددول المكمددد  لمكدددق النددد ا  
مم ددادئ العامددة لمقددانون  امت ال ددا مصدددل نقسددق تا يدد  الممكددق لسومميدد  ، المعددلو 

 مصدل مكم  ريمكن ارستوناء من  را ك  وااعة .و  اصما را مكق المس لة
 اوال: تطبيق المحكم لممبادئ العامة لمقانون باعتبارها مصدر اصميًا.

ومددن القددلالات التمكيميددة التددا تؤكددد ولدد  كمددا مددا ا قتدد  غلرددة التجددالة الدوليددة 
ا ارددية ميددث ا قددت  ددوف الولرددة م دددم مسددن النيددة رددا تنديددو ردد 1979  دداليل مدداق 

ارلت امات التعاادية،والوي امت لت  من م ادئ اانون الممكدق الدوي يجدب تا يقد  ردا 
القدانون إلد   ومددق اللجدو ، ك  ملام  العقد الم لق  دين ادلض تلكدا وارخدل رلنسدا

 .1وتا ي  القانون الموروما لمتجالة الدولية، التلكا والدلنسا
كول  ورا الال اخل نجد ان ال يئات التمكيمية اد ا قت  وا الم دم را اك ل 

 Sauserردا ند ا  مدل  امداق الممكدق ، من مولد، كما را التمكيق لشدلكة الامكدو
Hall  اسددت عاد القددانون السددعودي المسددتمد مددن الشددليعة إلدد   الددوي ممددد، 1958مدداق

واسددت د  ممكامدد   القوامددد ، ومددةارسددامية  دددمو  مدددق ترددمن  مكددق لممسددالة المال 
 .2العامة لمقانون

ثانيا:تطبيق المحكم لممبادئ العامة لمقانون باعتبارها مكممة فري كرل مراحرل 
نجددددد ان ل ددددوا الدددددول جممددددة مددددن القددددلالت التمكيميددددة التددددا اسددددتعان ري ددددا  التحكرررريم:

تمكيمددددا  شدددد ن الندددد ا   ددددين المكومددددة المي يددددة وشددددلكتا  الممكمددددين من ددددا. رددددا اددددلال
الم ددددادئ العامددددة إلدددد   لجدددد  الممكددددق الددددوي، 1977كسدددداكو كارسددددت  لم تددددلو  مدددداق ت
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لديل مدن الردلولة ان  وو ب را ت ليل ول   دالقو ، لمقانون واست عاد القانون المي ا
المجددوء  يكددون  نالدد  غيدداب تدداق لمقددوانين التددا تمكددق المسدد لة المالومددة متدد  يمكددن

اخدتا  ردا إلد   رتمق  العدالدة وتدؤدي لمم ادئ العامة    يمكن المجوء الي ا مندما
 .1العقد توا ن

ويمكددن القددو  ان المجددوء الممكمددين ل ددوف الم ددادئ واسددت عاد القددوانين الماكمددة 
لممس لة نات  مم  ان  وف الم ادئ ليل  الرلولة تكون امتيااية    اد تن   ك  

 ما وجد الممكق ان القانون المالا  و ريمق  العدالة الملجوة.
ادلال تمكيمدا اخدل امتنعدت الممداكق الدلنسدية مدن تنديدو القدلال التمكيمدا ورا 
رن  وا القلال مسب اول دا لدق يدورل مد  الددرا  والمسداواة ردا ، الممكق الصادل من

 .2ارنصاضو  و و ماتقلف الم ادئ العامة لمعد ، المعاممة اماق القراء والتمكيق
اجدددلاءات سددديل التمكددديق يد دددق مدددن ولددد  ان  دددوف الم دددادئ يجدددب ان تلارددد  كددد  
  امت ال ا ريمكن ان التوارا من ا را ك  وااعة معلورة.
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 الخاتمة
  عد ان ان ينا ال مث توصمنا لمجمومة من النتائ  والمقتلمات..

 اوال:النتائج:
 ان ركلة الم ادئ العامة لمقانون ركلة ملنة تختمض  اختاض ار منة وارمكنة. .1
تقندين إلد   عامدة لمقدانون لدق تعمد  التشدليعات س ب ماااية مصامل الم ادئ ال .2

 مد وق ل ا.
اسددتنتجنا ان الم دددادئ العامدددة لمقدددانون تعدددد ارسددموب ارنجدددط والمائدددق ردددا نادددا   .3

التجدددالة الدوليدددة، ردددا  ددد  غيددداب التشدددليط التجدددالي الددددولا المتكامددد ، او تعادددا 
 الممكق ملية را اصدال القلال را الوااعة المعلورة امام .

، ان الم ادئ العامدة لمقدانون رتنمصدل   مت ال دا مصددل امتيداااإل   استنتجنا .4
خدين انت ائ دا، كمد  المسداواة إل      مصدل مكم  ي دم من ت ليخ  دء المنا مة

 ددين التخاصددمين ومدد  المعاممددة العادلددة وغيل ددا مددن الم ددادئ التددا يمتدد ق الممكددق 
   ا.

  ثانيا: المقترحات:
ا ردددا مشدددلو  ادددانون التمكددديق ان يدددولا ا ميدددة  الودددة ر دددد لمتشدددليط العلاادددا رسددديم -

لمم ادئ العامة لمقانون، ويؤال دا اادالاه تشدليعياه متكداما ينسدجق مدط التجدالة الدوليدة، 
ورا ا يمدد من خال ا العدلض التجدالي  ويجع  ركلة اوامد ارنصاض ركلة اساسية

 الدولا.
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 خص:المم
من م ق ومادق ااركال القانونية التدا لقدت ا تمامدا واسدعا ، تعد ركلة الم ادئ العامة

التقنددددين اللومددددانا  ددددااخص مدونددددة إلدددد   مددددن ا دددد  الداسدددددة القدددددام  ومددددن  ددددق انتقمددددت
ان اغمدب الم دادئ العامدة لمقدانون، نا عدة مدن م د  إلد   والس ب را ولد  يعدود، جستنيان

وجددددت  عدددد ،  ددد  ان ركدددلة القدددانون ونشددد ت ، نسدددانلدددد  اإ مميدددا ومددددا يق راليدددة لاسدددخة
وكددد   دددوف ارركدددال ، اإنصددداض وردددلولة التن ددديق ردددا الميددداةو  ال مدددث ردددا مد دددوق العدالدددة

اانونا لدولدة مدن الددو  مو  وممي  رتجد تشليعا، تتجسد را ما ية الم ادئ العامة لمقانون
غيدل م اشددلة. مو   صدولة م اشدلة ار وادد ت ند   دوف الم ددادئ وامت ل دا مدن مصدادل اانوندد 

صدددول ارمكدداق القرددائية، و  واناااددا مددن رعاليددة الم ددادئ العامددة لمقددانون رددا التشددليعات
سدماة مو   د  لمممكدق اددلة،    ان ل وف الم ادئ دول ردا التمكديق، يت ادل السؤا  التالا

؟ يا ق دا ا  المعدلو ؟ ومتد  يسدتايطيستايط ان يا   الم ادئ العامة لمقانون را الن  
ق ا را النص القانونا لمكق الوااعة؟ اق يمكن ان يا مو     مند غياب الدلاع التشليعا
 ؟ك  ارمو  ورا ك  الواائط
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ABSTRACT: 

The idea of general principles is one of the most important 

and oldest legal ideas that have received wide attention from the 

ancient philosophers and then moved to Roman codification, 

especially the Justinian Code. This is because most of the general 

principles of law stem from lofty ideals and innate concepts of 

man. The idea of law and its establishment was found after the 

research on the concept of justice, equity and the necessity of 

organization in life. All these ideas are embodied in the general 

principles of law. Therefore, it is not necessary to find legislation 

or a law of any country. . And from the effectiveness of the 

general principles of law in the legislation and the issuance of 

judgments principles have a role in arbitration. Does the arbitrator 

have the power or power to apply the general principles of law in 

the dispute? And when can he apply it? In the absence of the 

legislative void or the legal text of the judgment of the incident? 

Or can it be applied in all alternations and in all facts?  

 


