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 مدرس القانون الدولي العام

 جامعة تكريت -كلية القانون

 
 صـهخـمـان

 

المبررات الموضوعية لعدم قبول األدلة أمام محكمة تناولنا، في ىذا البحث، 
حيث قسمناه ىذا البحث الى مبحثين: األول، تضمن رفض محكمة  العدل الدولية،

العدل الدولية قبول األدلة الناجمة عن انتياكات القانون الدولي، أما المبحث الثاني 
 .فتناول رفض قبول األدلة المتحصمة من المفاوضات

وفي الخاتمة بينا أىم االستنتاجات التي توصمنا إلييا في موضوع البحث، 
وابرزىا: ان الممارسة العممية لمحكمة العدل الدولية، فيما يتعمق بالمبررات 
الموضوعية لرفض قبول األدلة أماميا، تشير إلى أن ىذه المحكمة لم تستبعد األدلة 

ة لمرفض، بل أن محكمة العدل من ممف القضية، رغم تحقق المبررات الموضوعي
الدولية قد قبمت تمك األدلة من الناحية الشكمية، بيد أنيا لم تعتمد عمييا في التوصل 
 إلى حكميا النيائي في القضية أو النزاع المطروح أماميا، من الناحية الموضوعية. 

وأىم التوصيات التي ذكرناىا في الخاتمة، تتمثل بإعالن محكمة العدل 
الصريح برفض قبول جميع األدلة المتحصمة من انتياك قواعد القانون الدولي  الدولية

بكل فروعو، وليس فقط انتياك المبادئ العامة لمقانون الدولي، وذلك منعًا لتشجيع 
 ولزيادة انتياكات قواعد القانون الدولي، بحجة الحصول عمى أدلة اإلثبات.

 

املربرات املىضىعية نعذو قبىل األدنة 
 أماو حمكمة انعذل انذونية
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Abstract 
Objective Justification for not Accepting the Evidence 
before the International Court of Justice 
    We had, in this research, the objective justification for not 
accepting the evidence before the International Court of 
Justice, where divided by this research into two sections: the 
first included the International Court of Justice's refusal to 
accept the evidence resulting from the violations of international 
law, and the second topic addressed the refusal to accept the 
evidence obtained from the negotiations. 
In Conclusion Pena main conclusions we reached in the 
subject of research, most notably: the practice of the 
International Court of Justice, with respect to the justifications 
substantive refused to accept before the evidence, suggest that 
this Court has not ruled out the evidence of the case file, 
although check objective justification for the refusal, but that 
international Court of Justice has accepted that prima facie 
evidence, but it did not rely on them to reach a final judgment 
in the case, or in front of her before the conflict, objectively 
speaking. 
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    The most important of the recommendations that we have 
mentioned in the conclusion, is the announcement of the 
International Court of Justice outright refusing to accept all 
evidence obtained from the violation of the rules of international 
law in all its branches, and not only a violation of the general 
principles of international law, and it is strictly for the promotion 
and increased violations of the rules of international law, under 
the pretext of obtaining evidence. 
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 ة انبحثــطــخ

   المطمب األول: التعريف بانتهاكات القانون الدولي المرتبة لرفض قبول 
 .األدلة الناجمة عنها                        

    المطمب الثاني: تطبيق محكمة العدل الدولية لقاعدة عدم قبول األدلة 
 .الناجمة عن انتهاكات القانون الدولي                       

 

  المطمب األول: التعريف بالمفاوضات المرتبة لعدم قبول األدلة المتحصمة 
 .منها                       

 المطمب الثاني: تطبيقات محكمة العدل الدولية لقاعدة رفض قبول األدلة 
 .الناجمة عن المفاوضات                       

 

 االستنتاجات -
 التوصيات -
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 ةـــاملقذم
نصصص النظصصام األساسصصي لمحكمصصة العصصدل الدوليصصة عمصصى نصصوعين مصصن االختصصصاص 
ليصصصصا، النصصصصوع األول، ىصصصصو االختصصصصصاص القضصصصصصائي الخصصصصاص بفصصصصض  النزاعصصصصات القانونيصصصصصة 
الدولية، والنوع الثصاني، ىصو االختصصاص االستشصاري المتعمصق بإعطصاي الصرأي القصانوني. 
وُتمثل موافقصة الدولصة عمصى القبصول باختصصاص محكمصة العصدل الدوليصة فصي نظصر النصزاع، 

ة االختصصصصصاص فصصصصي البصصصصت فصصصصي النصصصصزاع مصصصصن أىصصصصم األسصصصصباب التصصصصي تمصصصصنح ليصصصصذه المحكمصصصص
المعصروض عمييصصا، أي ان لجصوي الصصدول لمحكمصة العصصدل الدوليصة يكصصون بصإرادة ىصصذه الصصدول 

  .(1)فقط
ان القاعدة العامة أمام محكمة العدل الدولية، وأمام القضاي الدولي بشكل 
 عام، تسمح ألطراف الدعاوى أمام المحكمة المذكورة، باستخدام كافة أنواع األدلة
الممكنة إلثبات ادعاياتيم اماميا، فاألصل ان محكمة العدل الدولية ال ترفض أي 

 . (2)من األدلة المقدمة من قبل أطراف القضايا أماميا
-بيد أن الواقع العممي لمحكمة العدل الدولية يبين أن المحكمة المذكورة 

لم تقبل بعض األدلة المعروضة أماميا،  –وكاستثناي من القاعدة العامة في اعاله 

                                                           

 من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة.  65، 34المادتان  -1
من مٌثاق األمم المتحدة على أن "محكمة العدل الدولٌة هً األداة القضائٌة  92وتنص المادة      

المٌثاق وهو مبنً الرئٌسٌة لألمم المتحدة، وتقوم بعملها وفق نظامها األساسً الملحق بهذا 
  على النظام األساسً للمحكمة الدائمة للعدل الدولً، وجزء ال ٌتجزأ من المٌثاق.

 للتفصٌل فً بٌان آلٌات تقدٌم األدلة أمام محكمة العدل الدولٌة، ٌراجع: -2
Anna (R) and Brendan (P), Evidence Before the International Court 
of Justice, British Institute of International and Comparative Law, 
London, 2009. 

ولبٌان الحاجة الى تعدٌل االجراءات أمام محكمة العدل الدولٌة، لتسهٌل الوصول الى الحقٌقٌة، 
 ٌراجع:

Peat (D), The Use of Court-Appointed Experts by the International 
Court of justice, B.Y.B.I.L., Volume 84, Oxford University Press, 
2014. 
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استنادا الى بعض المبررات الشكمية والموضوعية، وسنقتصر في بحثنا ىذا عمى 
 شكمية بحثنا آخرا ان شاي اهلل تعالى. بيان المبررات الموضوعية، وسنفرد لممبررات ال

فينالك حاالت يكون فييا الرفض من جانب محكمة العدل الدولية مبنيًا عمى     
مبررات موضوعية، فمن المبادئ الرئيسية في القانون الدولي، أنو يجب احترام سيادة 

ألدلة الدول واستقالليا، وعدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول، وىذا يعني أن ا
الناجمة من انتياك ىذه المبادئ، وقواعد القانون الدولي بشكل عام،  سيتم رفضيا 
وال يعتد بيا أمام محكمة العدل الدولية. إضافة إلى ان ما يتم طرحو أثناي 
المفاوضات التي تحصل بين األطراف، ال يمكن استخداميا الحقًا، كأدلة، في أي 

أن أىمية ىذا البحث، تنبع من أنو يسمط  تيا.نزاع قضائي قد يظير بين األطراف ذا
الضوي، من خالل المنيج التحميمي، عمى المبررات الموضوعية التي تسمح لمحكمة 
العدل الدولية، في حال تحقق أحدىا، رفض األدلة المطروحة أماميا من جانب أحد 

لموضوع، أو كال الطرفين المتنازعين. وكذلك طرح االشكالية أو االشكاليات في ىذا ا
والمتعمقة بعدم تضمين النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ونظاميا الداخمي أية 
اشارة لممبررات الموضوعية التي تسمح لمحكمة العدل الدولية برفض قبول األدلة 
المتحصمة من تحقق ىذه المبررات، سواي أكان عمى سبيل المثال أم الحصر، 

الخذ والتوسع في نطاق ىذه المبررات الموضوعية، وبالتالي ىل يجوز، أم ال يجوز، ا
باعتبارىا استثنايات عمى قاعدة حرية األطراف في استخدام كافة األدلة المتوفرة 
لدييم إلثبات ادعاياتيم أمام محكمة العدل الدولية، وكذلك مدى نطاق السمطة 

 .كل ىذا وغيره،  التقديرية لممحكمة المذكورة في ىذا المجال
يضاحو في ىذا البحث الذيسيتم منا   إلى مبحثين: سنقسمو قشتو وا 

  المبحث األول: رفض قبول األدلة الناجمة عن انتياكات القانون الدولي
 المبحث الثاني: رفض قبول األدلة المتحصمة من المفاوضات
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 املبحث األول
 رفض قبىل األدنة انىامجة عه اوتهاكات انقاوىن انذويل

الدوليصصصصة قبصصصصول األدلصصصصة أماميصصصصا، اسصصصصتنادًا إلصصصصى مخالفصصصصة رفضصصصصت محكمصصصصة العصصصصدل  
المبادئ العامة التي تنظم العالقات الدولية، فكما ىو معموم، فإن ىنصاك مجموعصة مصن 
المبصصصصادئ العامصصصصة تمثصصصصل قواعصصصصد عرفيصصصصة مقصصصصررة فصصصصي القصصصصانون الصصصصدولي يتعصصصصين االلتصصصصزام بيصصصصا 

، عمى سصبيل المثصال، واحتراميا من الكافة، أي من جانب جميع الدول، كما ىو الحال
في مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخمية لمدول، ومبدأ عدم استخدام القصوة أو التيديصد 
باسصصتخداميا، ومبصصدأ حسصصن النيصصة فصصي تنفيصصذ االلتزامصصات. فمبصصدأ عصصدم التصصدخل فصصي الشصصؤون 
الداخميصصة لمصصدول يفصصرض عمصصى الصصدول عصصدم التصصدخل فصصي الشصصؤون الداخميصصة لمصصدول األخصصرى 

سصصصيادتيا واسصصصتقالليا، وبالتصصصالي فأنصصصو إذا انتيكصصصت دولصصصة مصصصا سصصصيادة دولصصصة أخصصصرى واحتصصصرام 
واسصصتقالليا، وحصصصمت مصصن جصصراي انتياكيصصا ىصصذا عمصصى أدلصصة، فصصأن مثصصل ىصصذه األدلصصة سصصيتم 

. كذلك فصي حصال األدلصة المتحصصمة مصن قيصام (1)رفض قبوليا أمام محكمة العدل الدولية
باسصصصصصصصصتخداميا تجصصصصصصصصاه الدولصصصصصصصصة أو الصصصصصصصصدول دولصصصصصصصصة معينصصصصصصصصة باسصصصصصصصصتخدام القصصصصصصصصوة أو التيديصصصصصصصصد 

وقبصصل بيصصان تطبيصصق محكمصصة العصصدل الدوليصصة ليصصذه القاعصصدة القائمصصة بعصصدم قبصصول .(2)األخصصرى
األدلصصة المتحصصصمة مصصن انتياكصصات القصصانون الصصدولي، ال بصصد لنصصا أن نحصصدد مفيصصوم انتياكصصات 

ول القصصانون الصصدولي التصصي ُتؤسصصس أو تعتمصصد عمييصصا محكمصصة العصصدل الدوليصصة فصصي رفصصض قبصص
 األدلة الناجمة عن ىذه االنتياكات. 

 
 
 

                                                           

 وللتفصٌل فً بٌان مضمون مبدأ عدم التدخل فً القانون الدولً المعاصر، ٌراجع: -1
Jamnejad (M) and Wood (M), The Principle of Non- Intervention, 
L.J.I.L., Volume 22, Cambridge University Press, 2009.                 

عت مهدي خطاب، االثبات فً القضاء الدولً، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعً، د. أحمد رف -2
 .406-405، ص2009االسكندرٌة، 
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 وبناء عمى ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطمبين:
  ة لصصصصصرفض قبصصصصصول األدلصصصصصة المطمصصصصصب األول: التعريصصصصصف بانتياكصصصصصات القصصصصصانون الصصصصصدولي الُمرتبصصصصص

 .عنيا الناجمة
المطمصصب الثصصاني: تطبيصصق محكمصصة العصصدل الدوليصصة لقاعصصدة عصصدم قبصصول األدلصصة الناجمصصة عصصن 

 .القانون الدولي انتياكات

توجب المبادئ العامة في القانون الدولي التزامات محددة عمى اعضاي 
المجتمع الدولي من الدول، والتي يتعمق البعض منيا، باحترام استقالل وسيادة 

ل في الشؤون الداخمية لمدول، وغيرىا من االلتزامات األخرى الدول، وعدم التدخ
المعمومة التي يفرضيا القانون الدولي. ويترتب عمى ذلك أن السموك أو التصرف 
الذي تقوم بو دولة أو مجموعة من الدول، والذي يمثل انتياكًا ليذه االلتزامات الدولية 

ي، وبالتالي كل ما ينتج عن ىذا أو المبادئ العامة الدولية، ُيعد تصرف غير قانون
التصرف ُيعد غير قانوني ىو اآلخر، ألنو ما دام األساس غير قانوني، فكل ما ُبني 
عميو فيو مثمو. وبناي عمى ذلك إذا أدى ىذا التصرف المخالف لممبادئ العامة 
الدولية إلى الحصول عمى أدلة معينة، قد ُيستفاد منيا في نزاع معروض عمى 

ل الدولية، فمن الطبيعي أن ىذه األدلة ال يمكن االحتجاج بيا أمام محكمة العد
وقد تباينت اآلراي  .(1)محكمة العدل الدولية، ألنيا غير قانونية، وبالتالي سيتم رفضيا

الفقيية بشأن المقصود، ىنا، بانتياكات القانون الدولي التي ترتب رفض قبول األدلة 
الناجمة عنيا أمام محكمة العدل الدولية من جانب األخيرة، فقد ذىب البعض أن 

                                                           

حسن على حسن السمنً، شرعٌة األدلة المستمدة من الوسائل العلمٌة، أطروحة دكتوراه، كلٌة  -1
 .وما بعدها 738، ص1983الحقوق، جامعة القاهرة، 

Cheng (B), General Principles of Law as Applied by International 
Courts and Tribunals, Stevens & Sons Limited, London, 1953, 

PP.149-155.         
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فعل مخالف لاللتزامات الدولية، اي ان  المقصود ىنا بانتياكات القانون الدولي: كل
مخالف لممبادئ العامة لمقانون والتي يراد بيا تمك القواعد المقررة في يكون الفعل 

النظم القانونية الرئيسة في العالم بما تمثمو من مدنيات كبرى، وكذلك احكام العدالة 
في  .(1)واالخالق. ومن اىم ىذه المبادئ عدم اساية استعمال الحق او التعسف فيو

ود بانتياكات القانون الدولي المرتبة حين يرى البعض اآلخر، وبحق، أن المقص
لرفض قبول األدلة المتحصمة منيا أمام محكمة العدل الدولية، كل األفعال التي 
تخالف احكام القانون الدولي، ويقصد ىنا بأحكام القانون الدولي االلتزامات الدولية 

عاىدات أو بصفة عامة، سواي تمك التي أنشأتيا اداة القواعد القانونية الدولية كالم
االعراف الدولية أو االعالنات أو التوصيات التي يصل حجم االلزام االدبي فييا الى 
مرتبة االلتزام الكامل، مثل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. ُيضاف الى ذلك ان 
المبادئ القانونية العامة تعد من أىم واشمل المصادر الواقعية لمقانون الدولي، وىو 

/ج( من النظام االساسي لمحكمة العدل الدولية، ىذا 38مادة )ما نصت عمية ال
باإلضافة الى أحكام المحاكم الدولية وكتابات واجتيادات فقياي القانون الدولي 

وكذلك فأن كل فعل مرتكب يوصف بأنو جريمة دولية طبقا لمقانون  .(2)والباحثين فيو
رفض قبول األدلة الناجمة عن الدولي يمثل انتياكا لمقانون الدولي، وبالتالي يوجب 
، إذن فما ىو تعريف الجريمة (3)ىذا الفعل المجرم دوليا أمام محكمة العدل الدولية

ان تعريف الجريمة الدولية ُيثير خالفا بين كتاب وفقياي القانون الدولي، فقد  الدولية؟
لف ذىب البعض الى القول بان الجريمة الدولية "ىي كل فعل )عمل او امتناع( مخا

                                                           

د. حسن سعد سند، الحماٌة الدولٌة لحق االنسان فً السالمة الجسدٌة: مقارنة بها فً ظل  -1
ى هذه الحماٌة فً مصر، الطبعة الثانٌة، دار النهضة العربٌة، احكام الشرٌعة اإلسالمٌة ومد

 .554ص ،2004القاهرة، 
، 1992د. محمد سعٌد الدقاق، القانون الدولً، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر، اإلسكندرٌة،  -2

 وما بعدها. 221ص
-3  Nigel (S.R), The International Legal Consequences of Torture, 

Extra- Legal Execution and Disappearance (State responsibility 
for Torture), New  Directions in Human Rights, University of 
Pennsylvania press, 1989, PP.169 –172. 
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لمقانون الدولي ويضر، في نفس الوقت، بمصالح الجماعة المحمية بيذا القانون، 
والذي يرسخ، في عالقات الدول، االقتناع بان ىذا العمل ينبغي معاقبتو جنائيا، وال 
يشترط ان يكون ىذا االقتناع مجمعا عميو من قبل كافة اعضاي الجماعة الدولية، 

في ضوي متطمبات العدالة واستنادا الى الضرورات  انما يكفي ان يكون اقتناعا عاما
        . (1)االجتماعية، وان تكون قاعدة التجريم قاعدة قانونية دولية، ايا كان مصدرىا"

وذىب رأي أخر إلى القول بان الجريمة الدولية، ىي تصرف يحتوي عمى العناصر 
العنصر الدولي المتمثل في اإلجرامية طبقا لمقوانين الجنائية الداخمية، باإلضافة إلى 

مخالفة ىذا التصرف لقانون األمم المتجسد في العرف الدولي أو االتفاقيات 
ونخمص، مما تقدم، إلى ان الفعل يعد جريمة دولية إذا كانت ممارستو . (2)الدولية

تشكل جريمة ضد اإلنسانية أو الضمير اإلنساني أو الجماعة الدولية، ويخالف التزام 
ي القانون الدولي العام. مثال ذلك الجرائم الدولية المعمومة كجرائم االبادة دولي ورد ف
 .(4)، وجرائم الحرب، والجرائم ضد االنسانية ... الخ(3)الجماعية
 
 
 

                                                           

د. طارق عزت رخا، قانون حقوق االنسان بٌن النظرٌة والتطبٌق فً الفكر الوضعً  -1
 .294، ص2005 -2004النهضة العربٌة، القاهرة، اإلسالمٌة، دار  والشرٌعة

2 -Edward ( M.W), International Crimes And Domestic Criminal Law, 
D.L.R., Volume 38, No.4, 1989, PP.923-927.    

                     للتفصٌل فً بٌان مسؤولٌة الدولة تجاه جرٌمة االبادة الجماعٌة، ٌراجع:  -3
Milanovic (M), State Responsibility for Genocide, E.J.I.L., Volume 
17, Oxford University Press, 2006.                                              

      د. علً عبد القادر القهوجً، القانون الدولً الجنائً   لبٌان ماهٌة هذه الجرائم الدولٌة: ٌراجع: -4
، منشورات الحلبً الحقوقٌة، 1ٌة، المحاكم الدولٌة الجنائٌة(، الطبعة )أهم الجرائم الدول

   .2001بٌروت، 
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ان المثال الواضح لتطبيق قاعدة رفض قبول األدلة المتحصصمة مصن انتياكصات  
القصصانون الصصصدولي أمصصصام محكمصصة العصصصدل الدوليصصصة مصصن جانصصصب األخيصصصرة، ىصصي قضصصصية مضصصصيق 

( بصصصصين )البانيصصصصا والمممكصصصصة المتحصصصصدة البريطانيصصصصة: جصصصصوىر القضصصصصية( عصصصصام Corfuكورفصصصصو )
بريطانيصصصا بالغصصصام بحريصصصة فصصصي ، وتصصصتمخص ىصصصذه القضصصصية بارتطصصصام مصصصدمرتين تعصصصود ل1949

     الميصاه االلبانيصصة فصي منطقصصة مضصيق "كورفصصو" )الصذي يمثصصل طريقصًا بحريصصا دوليصا لممالحصصة(، 
ونصصتج عصصن ذلصصك االرتطصصام وفصصاة وجصصرح أكثصصر مصصن ثمصصانين ضصصابطًا وبحصصارًا بريطانيصصا، لصصذلك 
 قصصررت الحكومصصة البريطانيصصة تطييصصر مضصصيق "كورفصصو" مصصن االلغصصام، ووجيصصت مصصذكرة بيصصذا

 الشأن لمحكومة االلبانية، إال أن األخيرة ردت بالرفض. 
ورغم ىذا الرفض من جانب الحكومة االلبانية قامصت الحكومصة البريطانيصة بعمميصة      

إزالة االلغام من مضيق "كورفو" تحصت حراسصة القصوات البريطانيصة، لصذلك ادعصت البانيصا، 
كومصصة البريطانيصصة يمثصصل انتياكصصا أمصصام محكمصصة العصصدل الدوليصصة، أن التصصصرف المصصذكور لمح

لسيادتيا وفقصًا لمقصانون الصدولي. بيصد أن الحكومصة البريطانيصة بصررت قياميصا بإزالصة االلغصام 
مصصصن الميصصصاه االقميميصصصة االلبانيصصصة مصصصن أجصصصل الحصصصصول عمصصصى أدلصصصة فصصصي اقمصصصيم دولصصصة أخصصصرى 
ع لتقصصديميا إلصصى محكمصصة العصصدل الدوليصصة، مصصن خصصالل المحافظصصة عمصصى جسصصم الجريمصصة بأسصصر 

وقصصت ممكصصن قبصصل أن يصصتم الصصتخمص منصصو دون تصصرك أي أثصصر. وىصصذه األدلصصة ستسصصيل ميمصصة 
محكمة العدل الدولية، عند تقديميا إلييا، مصن جانصب الحكومصة البريطانيصة، حسصب رأي 

 .(1)االخيرة
وذكصصرت الحكومصصة البريطانيصصة، فصصي ىصصذه القضصصية، أنيصصا قامصصت بصصذلك اسصصتنادًا لحقيصصا       

، مؤكصصصدة أن عمميصصصة إزالصصصة االلغصصصام تعتبصصصر مصصصن قبيصصصل "الصصصدفاع الصصصذاتي" مصصصن (2)فصصصي التصصصدخل
جانصصب الحكومصصة البريطانيصصة. بيصصد ان محكمصصة العصصدل الدوليصصة رفضصصت ذلصصك، واعتبصصرت أن 
حق التدخل مظيرًا من مظاىر القوة الذي أدى، فصي الماضصي، إلصى انتياكصات خطيصرة، 

                                                           

1 - I.C.J. Reports, 1949, PP.10-11, 14.   
ٌاسر خضر الحوٌش، مبدأ عدم التدخل واتفاقٌات  للمزٌد من التفصٌل بهذا الشأن ٌراجع: -2

، 2001جامعة عٌن شمس،  تحرٌر التجارة الدولٌة، أطروحة دكتوراه، كلٌة الحقوق،
 وما بعدها. 257ص
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لعصصدل الدوليصصة أنيصصا، باعتبارىصصا وىصصو غيصصر جصصائز فصصي القصصانون الصصدولي. واضصصافت محكمصصة ا
أحصصصصد أجيصصصصزة القصصصصانون الصصصصدولي، فأنيصصصصا ال تتصصصصردد فصصصصي االشصصصصارة إلصصصصى أن تصصصصصرف الحكومصصصصة 
البريطانيصصصة، بإزالصصصة االلغصصصام مصصصن الميصصصاه االقميميصصصة االلبانيصصصة دون موافقصصصة االخيصصصرة، يمثصصصل 

خالاًل بالسيادة االلبانية، والقول بخالف ذلك يخالف طبيعة االشياي  . انتياكا وا 
فصصي إشصصارة الصصى  –وذكصصرت محكمصصة العصصدل الدوليصصة، أنصصو ال يمكصصن لمصصدول العظمصصى        

ويمثل موقف محكمة العصدل الدوليصة،  .(1)أن تسئ إلى العدالة الدولية ذاتيا –بريطانيا 
في قضية مضيق "كورفصو" ىصذه، تأكيصدًا مصن جانصب محكمصة العصدل الدوليصة عمصى احتصرام 

ن الدول المستقمة، المتمثل بمبدأ احترام السيادة االقميميصة أحد األسس الجوىرية فيما بي
. وعمصصصى الصصصرغم مصصصن أن تصصصصرف الحكومصصصة البريطانيصصصة المصصصذكور، يمثصصصل انتياكصصصا (2)لمصصصدول

لمقصانون الصدولي عصن طريصصق تصدخميا فصي الميصاه االقميميصصة االلبانيصة وقياميصا بنصزع االلغصصام، 
فصصصي ىصصذه القضصصصية، بشصصكل مباشصصصر  إال أن محكمصصة العصصصدل الدوليصصة لصصصم تبصصين، فصصصي حكميصصا

وصصصصريح، إلصصصى قبصصصول أو عصصصدم قبصصصول األدلصصصة الخاصصصصة باأللغصصصام التصصصي نزعتيصصصا الحكومصصصة 
  . (3)البريطانية

 
 
 
 
 
 

                                                           

1 - I.C.J. Reports, 1949, P.35.   
د. عبدالعزٌز سرحان، دور محكمة العدل الدولٌة فً تسوٌة المنازعات الدولٌة وإرساء مبادئ  -2

القانون الدولً العام مع التطبٌق على مشكلة الشرق األوسط، الطبعة الثانٌة، بدون دار نشر، 
  . 52، ص1986

-3  kazazi (M), Burden of Proof and Related Issues-A study on 
Evidence Before International Tribunals, Kluwer Law 
International, The Hague, The Netherlands, 1996, P.204.    
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بيد أن الرجوع لحكم محكمة العدل الدولية، في ىذه القضية ودراستو، ُيظير أن       
المصصذكورة التصصي تصصصم  محكمصصة العصصدل الدوليصصة رفضصصت، مصصن الناحيصصة العمميصصة، قبصصول األدلصصة

الحصول عمييا من خالل التدخل غير المشروع وانتياك سيادة الدولة االقميمية، حيث 
أن محكمصصصة العصصصدل الدوليصصصة لصصصم تعتمصصصد عمصصصى ىصصصذه األدلصصصة فصصصي إصصصصدار حكميصصصا فصصصي ىصصصذه 
القضية، بل بنت حكميصا عمصى األدلصة غيصر المباشصرة المتمثمصة بصالقرائن الخاصصة بصالواقع 

 . (1)واألدلة الظرفية
 

                                                           
ان موقؾ محكمة العدل الدولٌة فً هذه القضٌة، التً لم تشر، بشكل صرٌح، إلى رفضها قبول األدلة  -1

التً تم الحصول علٌها عن طرٌق انتهاكات قواعد القانون الدولً، قد أثار خالفاً فً آراء فقهاء 
لة الخاصة وشراح القانون الدولً، حٌث ذهب البعض إلى أن محكمة العدل الدولٌة لم تستبعد األد

باأللؽام التً حصلت علٌها الحكومة البرٌطانٌة من خالل التصرؾ المخالؾ للقانون الدولً، فٌما 
ٌتصل بالتدخل ؼٌر المشروع لنزع األلؽام فً المٌاه اإلقلٌمٌة لدولة أخرى دون موافقتها، بل أن 

 محكمة العدل الدولٌة قد قبلت تلك األدلة، وفقاً لهذا الرأي.   
Highet (K), Evidence, The Court and the Nicaragua Case, A.J.I.L., Vol.81, 
No.1, 1987, P.46; Reisman (M) and Freedman (E), The Plaintiff's 
Dilemma: Illegally Obtained Evidence and Admissibility in International 
Adjudication, A.J.I.L., Vol.76, 1982, P.748; Thirlway (H.W.A), dilemma or 
Chimera? Admissibility of Illegally Obtained Evidence in International 
Adjudication, A.J.I.L., Vol.78, 1984, P.641.    

فً حٌن ٌرى البعض اآلخر، إلى أن محكمة العدل الدولٌة رفضت قبول األدلة من الحكومة البرٌطانٌة      
والتً تم الحصول علٌها عن طرٌق نزع األلؽام فً المٌاه االقلٌمٌة االلبانٌة، على اعتبار أن هذه األدلة ؼٌر 

الدولٌة، والقول بخالؾ ذلك ٌعنً قانونٌة، كونها تم الحصول علٌها من خالل انتهاك القواعد القانونٌة 
 افراغ لتلك القواعد القانونٌة الدولٌة من مضمونها، واهدار ألهمٌتها وقٌمتها. 

Sandifer (D.V), Evidence Before International Tribunals, Revised Edition, 
University Press of Virginia, Charlottes Ville, New York, 1975, P.139. 

فً حٌن ٌرى رأٌاً آخراً، وبحق، عدم دقة االتجاهٌن السابقٌن لتفسٌر موقؾ محكمة العدل الدولٌة فً       
هذا الشأن، فالتفسٌر األدق، وفقاً لهذا الرأي، أن محكمة العدل الدولٌة قد قبلت هذه األدلة التً تم الحصول 

استبعادها ابتداًء، وهذا ٌنسجم مع ما هو  علٌها من انتهاك قواعد القانون الدولً، من الناحٌة الشكلٌة وعدم
سائد فً القضاء الدولً بشأن تبنً قواعد مرنة بشأن قبول األدلة واالبتعاد عن القواعد المقٌدة بهذا الشأن، 
حٌث أن المتعارؾ علٌه فً القضاء الدولً، هو عدم استبعاد اي نوع من األدلة ٌمكن لألطراؾ االستعانة 

تملك محكمة العدل الدولٌة السلطة التقدٌرٌة فً تقدٌر قٌمة األدلة،  وبالمقابل بها إلثبات ادعاءاتهم.
واالعتماد على ما تراه مالئماً ومقنعاً إلصدار أحكامها وحسم النزاعات فً القضاٌا المعروضة أمامها. هذا 

دولٌة علٌها فً من الجانب الشكلً، أما من الجانب الموضوعً بشأن هذه األدلة، فلم تعتمد محكمة العدل ال
التوصل إلى حكمها فً هذه القضٌة، بل بنت الحكم المذكور على قرائن الواقع واألدلة الظرفٌة، التً 

مسؤولٌة الحكومة االلبانٌة عن الحوادث التً وقعت جراء انفجار االلؽام فً مٌاهها  قررت على ضوئها
 .   414-413ب، مصدر سابق، صد. أحمد رفعت مهدي خطا االقلٌمٌة، وما نتج عنها من الخسائر.
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 انثاوي املبحث
 رفض قبىل األدنة املتحصهة مه املفاوضات

القاعدة السائدة في ىذا الشأن، أن الموافق المتخذة اثناي المفاوضات التي  
تجري بين األطراف والمعمومات والمستندات المقدمة من األطراف اثناي التفاوض، ال 

األطراف، أي بمعنى أن تجري يمكن استخداميا في أي نزاع قضائي قد يظير بين 
فبموجب المبدأ القائل بحسن النية في تنفيذ  .(1)المفاوضات بين األطراف بحسن نية

االلتزامات يتوجب عمى الدول األطراف في المفاوضات أن تقوم بتمك المفاوضات 
بحسن نية، وفي حال فشل تمك المفاوضات فال يجوز ألي من أطرافيا التمسك بما 

وبالتالي إذا قام أحد األطراف أمام محكمة العدل الدولية بالتمسك بمواقف طرح فييا، 
معينة أظيرىا خصمو خالل مفاوضات جرت بينيما قبل طرح النزاع عمى محكمة 
العدل الدولية، وقدم أدلة معينة في ىذه الخصوص، فأن ىذه األدلة ستكون مرفوضة 

قات محكمة العدل الدولية لقاعدة وقبل بيان تطبي. (2)من جانب محكمة العدل الدولية
رفض األدلة المتحصمة من المفاوضات، يجدر بنا تحديد معنى المفاوضات التي 

 يترتب عمييا رفض قبول األدلة الناجمة عنيا من جانب محكمة العدل الدولية. 
 لذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطمبين:

 .األدلة المتحصمة منياالمطمب األول: التعريف بالمفاوضات المرتبة لعدم قبول 
المطمب الثاني: تطبيقات محكمة العدل الدولية لقاعدة رفض قبول األدلة الناجمة عن 

 .المفاوضات
 
 
 
 
 

                                                           

من مٌثاق األمم المتحدة على أنه: "لكً ٌكفل اعضاء الهٌئة ألنفسهم جمٌعاً  2قد نصت المادة  -1
الحقوق والمزاٌا المترتبة على صفة العضوٌة، ٌقومون، فً حسن النٌة، بااللتزامات التً 

 أخذوها على أنفسهم بهذا المٌثاق".
 .405د. أحمد رفعت مهدي خطاب، مصدر سابق، ص -2
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المفاوضات ىي وسيمة أو أسموب لتبادل وجيات النظر وتبادل اآلراي بين  
اشخاص القانون الدولي، بقصد توحيد اآلراي وبذل المحاولة من أجل الوصول إلى 
حل أو تنظيم لموضوع أو مسألة معينة، ووضع الحمول أو التنظيم الذي يتفقون عميو 
في صورة مواد أو نقاط، تكون مشروع االتفاق الذي سيتم تحريره والمصادقة عميو 

مقابالت شخصية أو في اجتماعات  وقد تجري المفاوضات من خالل .(1)الحقا
رسمية أو في مؤتمر دولي يجمع ممثمي الدول المتفاوضة. ورئيس الدولة ىو الذي 
ن كان ذلك من الحاالت  يممك إجراي المفاوضات، وقد يباشر ىذا الحق بنفسو، وا 

، ولكن (2)النادرة في العصر الحالي، ويكون ذلك فقط في المعاىدات البالغة األىمية
أن يقوم بالتفاوض وزراي خارجية الدول انفسيم، أو ممثمييم لدى الدول أو  السائد

ويجب أن يزود كل من يقوم بإجراي المفاوضات بوثائق تفويض  .(3)المنظمات الدولية
إال إذا كان رئيسا لمدولة أو الحكومة أو وزيرا لمخارجية، أو رئيس لمبعثة الدبموماسية 

تفاوض مع ممثمييا، أو رئيسا لمبعثة الدائمة لدى المعتمدة لدى الدول التي يتم ال
                                                           

؛ صباح لطٌؾ  68، ص1985د. عصام العطٌة، القانون الدولً العام، مطبعة جامعة بؽداد،  -1
الكربولً، المعاهدات الدولٌة: الزامٌة تنفٌذها فً الفقه االسالمً والقانون الدولً، الطبعة 

 .56، ص2011األولى، دار دجلة، عمان، 
، حٌث كان 29/9/1938ذلك، على سبٌل المثال، فً اتفاق مٌونخ المنعقد بتارٌخ  كما حدث -2

أحد المفاوضٌن فٌه والموقعٌن علٌه المستشار "هتلر" رئٌس الدولة االلمانٌة آنذاك. كما حدث 
أٌضا اثناء االحتالل البرٌطانً للعراق فً عشرٌنٌات القرن الماضً، حٌث فاوض "فٌصل 

ذاك الحكومة البرٌطانٌة بشأن تسعٌرة النفط العراقً ومد انبوب النفط األول" ملك العراق آن
نحو الجنوب العراقً باتجاه الخلٌج العربً لضمان أمن االنبوب، فً حٌن كان ترى الحكومة 

د. حامد سلطان،  البرٌطانٌة أن تمد انبوب النفط باتجاه البحر االبٌض المتوسط عبر سورٌا.
، 1974م فً الشرٌعة االسالمٌة، دار النهضة العربٌة، القاهرة، أحكام القانون الدولً العا

البرٌطانٌة وأثرها فً السٌاسة  –؛ د. فاروق صالح العمر، المعاهدات العراقٌة  98ص
 .7، ص1971دار الحرٌة للطباعة، بؽداد، ، وزارة االعالم،1948-1922اخلٌة الد

ٌها فً ظل الدستور العراقً الجدٌد، د. صالح البصٌصً، المعاهدات الدولٌة والرقابة عل -3
، 2مجلة الؽري للعلوم االقتصادٌة واالدارٌة، جامعة الكوفة، كلٌة االدارة واالقتصاد، المجلد 

 .245، ص2009، 12العدد 
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احدى المنظمات الدولية بالنسبة لمتفاوض مع المنظمة ذاتيا. ففي كل ىذه الحاالت 
ال يحتاج األمر لوثائق تفويض، أما غير ىؤالي فيجب أن يكون مزودين بوثائق 

وثيقة الصادرة . وقد وردت عدة تعاريف لمتفويض، ادقيا، كما يبدو، انو "ال(1)التفويض
من السمطة المختصة في الدولة التي تحدد شخص أو اشخاص، لتمثيل الدولة في 
التفاوض، أو في قبول نص معاىدة، أو في إضفاي الصيغة الرسمية عميو، أو القيام 

 . (2)بأي عمل آخر يتعمق بالمعاىدة"
فصصصصويض ويعتبصصصصر الشصصصصخص ممصصصصثاًل لمدولصصصصة فصصصصي المفاوضصصصصات، إذا أبصصصصرز وثيقصصصصة الت      
، وتزود الدولة مبعوثيا بوثيقة تسمى وثيقة التفويض، وتكون إما مطمقة أو (3)المناسبة

محدودة، فحين ُيترك لممبعوث المفاوض حرية التصرف التام ويستطيع أن يوقصع عمصى 
االتفاق التصي يجصري التفصاوض بشصأنو، يسصمى بصالتفويض المطمصق، أمصا إذا ُقيصد المبعصوث 

تحصصصدد الخطصصصوات التصصصي يجصصصب عميصصصو االلتصصصزام بيصصصا، يسصصصمى المفصصصاوض بتعميمصصصات خاصصصصة 
بصصالتفويض المقيصصد أو المحصصدد. ويمكصصن أن يصصزود المبعصصوث مصصن دولتصصو بصصأكثر مصصن وثيقصصصة 
واحدة لمتفويض، يحدد في كل منيا نوع الميمة وذلك لمقيام بالمفاوضات المختمفة مع 

 .  (4)الحكومة التي يتفاوض معيا
وعات اليامة لكل شخص من اشخاص ان فن التفاوض يعتبر أحد الموض

القانون الدولي، السيما الدول، باعتبارىا وسيمة ناجحة لتحقيق المصالح الوطنية، 
وتمثل المفاوضات الدولية الخطوة األولى التي ترتكز عمييا الدول لتسوية خالفاتيا 

                                                           

 .1969من اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات لعام  7من المادة  2الفقرة  -1
، دار النهضة العربٌة، القاهرة، 1لٌة، الطبعة د. علً ابراهٌم، الوسٌط فً المعاهدات الدو -2

 .151، ص1995
عدنان عبدالعزٌز مهدي،  وللتفصٌل فً بٌان التعارٌؾ التً قٌلت بشأن التفوٌض، ٌراجع:     

، 4، العدد 13التفوٌض فً المعاهدات الدولٌة، مجلة جامعة تكرٌت للعلوم اإلنسانٌة،  المجلد 
 .316-315، ص2006اٌار 

 .  1969من اتفاقٌة فٌٌنا لقانون المعاهدات لسنة  7من المادة  1 الفقرة -3
 .316د. عدنان عبدالعزٌز مهدي، مصدر سابق، ص  -4
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بصورة سممية، ذلك أن الدول تدرك أن البديل عن المفاوضات، سيكون لو آثار 
 .(1)خطيرة وباىظة سيئة،

والمفاوضات الدولية، ُتعد من أحد الوسائل السممية لحل المنازعات الدولية، 
من ميثاق األمم المتحدة، التي عددت بعض الوسائل المعتادة لتسوية  33وفقًا لممادة 

ذا حصل وأن تم التوصل، من  المنازعات الدولية، ومن بينيا المفاوضات الدولية. وا 
المفاوضات، إلى عقد اتفاق بين األطراف بشأن المسائل محل النزاع، فأن ىذه خالل 

المفاوضات قد حققت اليدف منيا، أما في حال فشل األطراف في التوصل إلى 
اتفاق بشأن المسائل محل النزاع، فان كل ما تم طرحو في المفاوضات ال يجوز 

 . (2)التمسك بو من أي طرف
طار القانون الدولي، يفرض عمى الدول األطراف إذن مبدأ حسن النية، في إ

في المفاوضات الدولية، في حال فشل ىذه المفاوضات، عدم التمسك بما ُعرض 
وأمام  –فييا من مواقف وآراي، لذلك إذا قام احد األطراف أمام محكمة العدل الدولية 

الخصم، بالتمسك بمواقف أو آراي معينة أبداىا الطرف  -القضاي الدولي بشكل عام
خالل مفاوضات حصمت بينيم قبل عرض النزاع عمى محكمة العدل الدولية، وقدميا 

 . (3)كأدلة لو في ىذا الشأن، فأن محكمة العدل الدولية سترفض قبول ىذه األدلة
وقد تم التأكيد عمى قاعدة سرية المفاوضات، وعدم جواز الكشف عن 

اوض في بعض النصوص التي المستندات المقدمة من جانب االطراف اثناي التف
تنظم عمل المحاكم الدولية، فعمى سبيل المثال، تضمن النظام الداخمي لممحكمة 
األوربية لحقوق االنسان، النص عمى أن "مفاوضات التسوية الودية، التي قد ُتجري 

                                                           

االٌرانٌة حول  -و دانا محمد صالح، استراتٌجٌة التفاوض األوربٌة د. رشٌد عمارة الزٌدي -1
البرنامج النووي االٌرانً، مجلة القادسٌة للقانون والعلوم السٌاسٌة، كلٌة القانون، جامعة 

 . 50، ص2009القادسٌة، العدد الثانً، المجلد الثانً، كانون االول 
د. أحمد ابو الوفا، التعلٌق على قضاء محكمة العدل الدولٌة: قضٌة نزاع الحدود البرٌة  -2

والجزرٌة والبحرٌة )السلفادور ضد هندوراس، مع تدخل نٌكاراؼوا(، المجلة المصرٌة 
 .   202، ص1993، 49للقانون الدولً، المجلد 

 .  405د. احمد رفعت مهدي خطاب، مصدر سابق، ص -3
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بين األطراف، ستكون سرية، وستتم دون المساس بحجج األطراف في إجرايات 
ثناي إجرايات الخصومة، االشارة إلى، أو االعتماد عمى أي الخصومة، وال يجوز، ا

معمومات كتابية أو شفوية أو أي عرض أو تنازل تم في إطار محاولة التوصل الى 
 .(1)تسوية ودية"

العدل الدولية وآراؤىا االستشارية إلى وجوب  أشارت العديد من أحكام محكمة
أن يتم إجراي المفاوضات طبقا لمبدأ حسن النية، الذي من مستمزماتو قاعدة سرية 

، ، وعدم جواز الكشف عن المستندات والمعمومات المستخدمة خاللياالمفاوضات
بين  1974فعمى سبيل المثال، في حكميا في جوىر قضيتي مصائد االسماك عام 

لمممكة المتحدة وجميورية المانيا االتحادية من جية وايسمندا من جية أخرى(، )ا
قررت محكمة العدل الدولية، أنو يجب عمى األطراف في الدخول، بحسن نية، في 

 . (2)مفاوضات من أجل التوصل إلى حل عادل لخالفاتيا
 وفي رأييا االستشاري بشأن مدى مشروعية استخدام األسمحة النووية عام 
من اتفاقية  4، أكدت محكمة العدل الدولية عمى "أن االلتزام الوارد في المادة 1996

عدم انتشار األسمحة النووية، ليس فقط التزام بسموك ما، بل ىو التزام بتحقيق نتيجة 
محددة وىي نزع السالح النووي في كافة جوانبو، وذلك باتباع سموك معين، ىو 

 .(3)بحسن نية"إجراي المفاوضات حول الموضوع 
                                                           

من النظام الداخلً )الالئحة الداخلٌة( للمحكمة االوربٌة لحقوق  62من المادة  2الفقرة  -1
 االنسان. 

 -2 I.C.J. Reports, 1974, P.33. 
 -3 I.C.J. Reports, 1996, PP.263-264. 

والحقٌقة أن مبدأ حسن النٌة من أهم المبادئ التً ٌؤسس علٌها القانون الدولً، وبدونه تسود      
محٌط العالقات الدولٌة، األمر الذي ٌنعكس سلباً على السلم األمن الدولٌٌن. وتأكٌد الفوضى فً 

منه، على مبدأ حسن النٌة، ٌدل على إٌمان الدول بأهمٌته فً  2مٌثاق األمم المتحدة، فً المادة 
ُحسن سٌر المنظمات الدولٌة، وفً مجال العالقات الدولٌة بشكل عام. وؼم صعوبة التحدٌد الدقٌق 
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، بشصصصأن جصصصوىر القضصصصية المتعمقصصصة بمشصصصروع 1997وفصصصي حكميصصصا الصصصصادر عصصصام  
" بصصصصصصين )ىنغاريصصصصصصا Gabcikovo -Nagymarosناغيمصصصصصصاروس " -غابتشصصصصصصيكوفو

وسصصموفاكيا(، دعصصت محكمصصة العصصدل الدوليصصة ىنغاريصصا وسصصموفاكيا إلصصى أن تتفاوضصصا بحسصصن 
 .(1)1977لعام " Budapestنية لضمان تحقيق أىداف معاىدات بودابست "

، بشأن القضية المتعمقة بتطبيق 2011كذلك في الحكم الذي صدر عام  
بين )جميورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة  13/9/1995االتفاق المؤقت بتاريخ 

يوجب  1995واليونان(، أكدت محكمة العدل الدولية عمى أن االتفاق المؤقت لعام 
عاية األمين العام لألمم المتحدة، وفقًا عمى األطراف التفاوض بحسن نية تحت ر 

لمقرارات ذات الشأن، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الفرق في أسم دولة مقدونيا 
 .(2)المشار إلييا في تمك القرارات

كذلك أبرزت محكمة العدل الدولية، بشكل واضح، أىمية دور مبدأ حسن  
التجارب النووية )بين استراليا النية في تنفيذ االلتزامات، وذلك في جوىر قضيتي 

                                                                                                                                                 

لمبدأ حسن النٌة، إال أنه ٌمكن القول، عموماً، أنه ٌوجب على األطراؾ تنفٌذ التزاماتها بنزاهة 
وعدالة ومعقولٌة ووفقاً للمقاٌٌس والمعاٌٌر األخالقٌة واالنسانٌة والموضوعٌة، كاإلخالص 

مدوا الى واألمانة والعدالة ... الخ. أي أنه على جمٌع األطراؾ، وفقاً للمبدأ المذكور، أن ال ٌع
محاولة اضعاؾ حقوق الؽٌر، وال الى التنصل من التزاماتهم، بحٌث ٌصبح كل طرؾ منهم قادراً 

 على الثقة فٌما ٌفصح عنه الطرؾ اآلخر.
رشٌد مجٌد محمد الربٌعً، مبدأ حسن النٌة فً تنفٌذ االلتزامات الدولٌة، رسالة ماجستٌر، كلٌة    

دراسة  حسن نافعة، األمم المتحدة فً نصؾ قرن ) ؛ د.46، ص1983القانون، جامعة بؽداد، 
(، المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب، الكوٌت، 1945فً تطور التنظٌم الدولً منذ عام 

، 2؛ نبٌل عبدالرحمن حٌاوي، مٌثاق األمم المتحدة ومبادئها واهدافها، الطبعة 86، ص1995
 .12، ص2006المكتبة القانونٌة، بؽداد، 

Alfred (V), Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law, 
A.J.I.L., Volume 60, No.1, 1966, P.63 ; Cheng (B), Op.Cit., P.107.    
          

 

تموز/ ٌولٌو  31 -2006آب/ أؼسطس  1األمم المتحدة، تقرٌر محكمة العدل الدولٌة  -1
، A)/4/62) 4، الملحق رقم 62، الجمعٌة العامة، الوثائق الرسمٌة، الدورة 2007

 .35، ص2007نٌوٌورك، 
-2 www.Ici-Cij.org. Judgment of 5 December 2011- Application of the 

Interim Accord of 13 September 1995 (The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia V. Greece), P.46. 
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، بقوليا: "إن مبدأ حسن النية 1974ونيوزيمندا من جية وفرنسا من جية أخرى( عام 
ىو من المبادئ األساسية التي تحكم إنشاي االلتزامات القانونية ميما كان مصدرىا، 

ىدات، كما أن مبدأ االلتزام بالمعاىدة وتنفيذىا بحسن نية يمثل قاعدة في قانون المعا
 .(1)وىي قاعدة ذات طابع ممزم في القانون الدولي"

، وعدم جواز الكشف عن المستندات كما تم التأكيد عمى سرية المفاوضات 
. ففي (2)والمعمومات المستخدمة خالليا، في عدد من أحكام محكمة العدل الدولية
دى غرف قضية النزاع الحدودي بين )بوركينا فاسو ومالي(، قدم الطرفان، إلى اح

بشأن خط الحدود  1965، اتفاقًا خاصًا ُعقد بينيما عام (3)محكمة العدل الدولية
                                                           

 -1 I.C.J. Reports, 1974, P.253. 
حري بالذكر أن النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة هو مبنً على النظام األساسً لسابقتها  -2

)المحكمة الدائمة للعدل الدولً(، وقد أشارت األخٌرة، فً عدد من أحكامها إلى سرٌة 
المفاوضات وعدم جواز الكشؾ عن المستندات التً تضمنتها. ففً قضٌة مصنع شورزو 

"The Factory at Chorzow عند قٌام المحكمة الدائمة للعدل الدولً 1928" عام ،
بتحدٌد مقدار التعوٌض الذي ٌجب دفعه للحكومة االلمانٌة، لم تأخذ المحكمة الدائمة المذكورة 
بعٌن االعتبار المبلػ الذي تم االتفاق علٌه بٌن المانٌا وبولندا اثناء المفاوضات المباشرة التً= 

لنزاع على المحكمة الدائمة للعدل الدولً، وقررت األخٌرة، فً هذه =جرت بٌنهما قبل طرح ا
القضٌة، أنه ال ٌمكن لها أن تأخذ بالنظر التصرٌحات أو الموافقات أو االقتراحات التً 
صدرت عن األطراؾ من خالل المفاوضات المباشرة التً حصلت بٌنهما، ما دام هذه 

"، AL Oderاللجنة الدولٌة لنهر األودر " المفاوضات لم تؤد إلى اتفاق كامل. وفً قضٌة
أشارت الحكومة البولندٌة إلى مقتطفات من المفاوضات الشفوٌة التً جرت خالل إعداد 
معاهدات فرساي، وقد طلبت األطراؾ األخرى، من المحكمة الدائمة للعدل الدولً، عدم قبول 

رٌة. وبالفعل قررت المحكمة هذه األدلة، استناداً إلى أن تلك المفاوضات ٌجب أن تتسم بالس
، عدم قبول هذه األدلة فً هذه 1929الدائمة للعدل الدولً، فً حكمها فً هذه القضٌة عام 

 القضٌة. 
P.C.I.J., Series A, No.17, 1928, P.51; P.C.I.J., Series A, No.23, 
1929, P.42. 

كٌل ؼرفاً )دوائر( تتكون من وفقاً للنظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة، ٌجوز لألخٌرة تش -3
من النظام األساسً لمحكمة العدل  29انماط متنوعة حسب تحدٌد نظامها، حٌث تنص المادة 

الدولٌة على تشكٌل ؼرفة من خمسة قضاة معروفة بإجراءاتها المختصرة، كذلك ٌجوز تشكٌل 
، كقضاٌا ؼرؾ خاصة تتكون من ثالثة قضاة على األقل للنظر فً أنواع خاصة من القضاٌا

 العمل والمواصالت.
د. الخٌر قشً، ؼرؾ محكمة  للتفصٌل فً بٌان ماهٌة ؼرؾ محكمة العدل الدولٌة ٌراجع:     

العدل الدولٌة ومدى مالءمتها كبدٌل مؤقت لمحكمة العدل العربٌة، دار النهضة العربٌة، 
 . 1999القاهرة، 
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محل النزاع بينيما، إضافة إلى مستندات دبموماسية ووثائق أخرى. بيد أن االتفاق لم 
يكن قد تم التصديق عميو من المجنة المشتركة القائمة آنذاك، والتي كانت، في ذلك 

وحيدة المختصة بعقد تسوية نيائية فيما يتعمق بالمشكالت الوقت، ُتعد السمطة ال
الحدودية بين الطرفين )البمدين(. وقد سارت محكمة العدل الدولية عمى ذات النيج 
الذي اعتمدتو سابقتيا )المحكمة الدائمة لمعدل الدولي(، وقررت، في حكميا في ىذه 

خروج عمى القاعدة ، أنيا ليس لدييا النية لم1986القضية الذي اصدرتو عام 
الراسخة في القضاي الدولي، وبالتالي فال يمكنيا األخذ بنظر االعتبار التصريحات 
أو الموافقات أو المقترحات التي قد تصدر عن األطراف خالل المفاوضات المباشرة 

 . (1)التي جرت بينيما، ما دامت ىذه المفاوضات لم تؤد إلى اتفاق نيائي
البرية والجزرية والبحرية بين )السمفادور وىندوراس(، وفي قضية نزاع الحدود  

أشارت غرفة محكمة العدل الدولية، التي نظرت ىذه القضية، إلى ما قررتو المحكمة 
"، إذ The Factory at Chorzowالدائمة لمعدل الدولية في قضية مصنع شورزو "

، أنيا ال 1992أكدت غرفة محكمة العدل الدولية، في حكميا في ىذه القضية عام 
يمكن أن تأخذ بنظر االعتبار التصريحات أو المقترحات أو الموافقات التي قد 
تصدر عن األطراف اثناي المفاوضات، ما دامت ىذه المفاوضات لم تسفر عن اتفاق 

العدل الدولية، في ىذه القضية، أنو خالل كامل بين األطراف. وذكرت غرفة محكمة 
المفاوضات يقوم كل طرف بطرح مطالباتو مع تقديم تنازالت متبادلة لغرض التوصل 

                                                           

-1 I.C.J. Reports, 1986, PP.631-632. 
بالذكر، أٌضا، أن االتفاق الخاص المنعقد بٌن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا وحري      

" على محكمة العدل الدولٌة، Maine، بشأن عرض قضٌة خلٌج مٌن "29/3/1979بتارٌخ 
ٌُسمح له، ضمن األدلة أو المناقشات، أن ٌكشؾ، على أي  نص على أن أي من الطرفٌن لن 

ت التً خصصت= =للتوصل لتسوٌة الحدود البحرٌة أو نحو، طبٌعة أو مضمون المقترحا
الردود علٌها، خالل سٌر المفاوضات أو المناقشات التً جرت بٌن األطراؾ منذ عام 

1969 . 
I.C.J. Reports, 1984, P.254.       
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إلى تسوية متفق عمييا، وبالتالي فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فال يجوز التمسك 
 .(1)بمثل ىذه التنازالت من جانب أي طرف

ي محكمة العدل الدولية مستقر عمى وفي ىدي ما تقدم، يتضح أن قضا 
رفض قبول األدلة التي يتم الحصول عمييا اثناي المفاوضات التي تحصل بين 
األطراف، ما دامت ىذه المفاوضات لم تؤد إلى اتفاق كامل، فكل ما يتم طرحو 
خالل المفاوضات، من تصريحات وموافقات وتنازالت، ال يمكن االعتماد عمييا، 

مام محكمة العدل الدولية، لبيان مواقف األطراف من المسائل محل كأدلة لإلثبات، أ
 النزاع. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 -1  I.C.J. Reports, 1992, P.406. 
بخط الحدود الذي تم طرحه  ومع ذلك قررت ؼرفة محكمة العدل الدولٌة، فً هذه القضٌة، األخذ

، مبررة ذلك بأنه ال ٌوجد فً 1869و  1861فً المفاوضات التً جرت بٌن الطرفٌن عامً 
 محاضر المفاوضات، ما ٌوحً بوجود خالؾ جوهري بٌن الطرفٌن بشأن هذا الخط الحدودي.

Ibid., P.515. 
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 ةــمـاتــاخل
من مجمل بحثنا في الموضوع المتعمق بالمبررات الموضوعية لعدم قبول   

األدلة أمام محكمة العدل الدولية، توصمنا إلى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات 
 في ىذا الشأن، وعمى النحو اآلتي: 

 
تتمثل: ان المبررات الموضوعية لرفض قبول األدلة أمام محكمة العدل الدولية  -1

بالحصول عمى األدلة عن طريق انتياك المبادئ العامة الدولية وقواعد القانون 
الدولي بشكل عام، أو تم الحصول عمى تمك األدلة من خالل المفاوضات 
التي تجري بين األطراف، ما دامت ىذه المفاوضات لم تؤد إلى اتفاق نيائي، 

ت واقتراحات ال يمكن فكل ما ُطرح في ىذه المفاوضات من مواقف ومستندا
 قبوليا، من حيث المبدأ، كأدلة لإلثبات أمام محكمة العدل الدولية.

الممارسة العممية لمحكمة العدل الدولية، فيما يتعمق بالمبررات الموضوعية  -2
لرفض قبول األدلة أماميا، المذكورة آنفا، تشير إلى أن محكمة العدل الدولية 

ضية، رغم تحقق تمك المبررات الموضوعية، لم تستبعد ىذه األدلة من ممف الق
بل أن المحكمة المذكورة قد قبمتيا من الناحية الشكمية، بيد أنيا لم تعتمد عمييا 
في التوصل إلى حكميا النيائي في القضية أو النزاع المطروح أماميا، من 

 الناحية الموضوعية. 
الناجمة عن ان محكمة العدل الدولية كانت واضحة في رفض قبول االدلة   -3

انتياكات القانون الدولي، من الناحية الموضوعية، وذلك لعدم اعطاي ذريعة 
لمقيام أو تشجيع القيام بانتياكات لقواعد القانون الدولي بحجة الحصول عمى 
األدلة. في حين ان محكمة العدل الدولية لم تكن بذات الوضوح بشأن رفض 

ية، وذلك ألن محكمة العدل قبول األدلة المتحصمة من المفاوضات الدول
باعتبارىا الجياز القضائي الرئيسي لألمم المتحدة، وفقًا لميثاق  -الدولية 
تسعى دائما، في ممارستيا لنشاطيا، الى المساعدة عمى تحقيق  -األخيرة 
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وظيفة منظمة األمم المتحدة في المحافظة عمى السمم واألمن الدوليين، من 
احة أماميا التي تساعدىا عمى الوصول لمحقيقة، خالل استخداميا لألدلة المت

 وبالتالي فض النزاعات الدولية بأحكام نيائية عادلة ومقنعة بذاتيا لألطراف.
  

تحديد المبررات الموضوعية في النظام الداخمي لمحكمة العدل الدولية،  -1
أو  عمى سبيل الحصر، ألن ىذه المبررات تمثل استثنايات عمى االصل

القاعدة العامة السائدة أمام محكمة العدل الدولية، والقضاي الدولي بشكل 
عام، والتي تقضي بحرية األطراف في االستعانة بكل انواع األدلة الممكنة 

 إلثبات ادعاياتيم.
اعالن محكمة العدل الدولية الصريح برفض قبول جميع األدلة المتحصمة  -2

بكل فروعو، وليس فقط انتياك من انتياكات قواعد القانون الدولي 
المبادئ العامة لمقانون الدولي، وذلك منعًا لتشجيع وزيادة انتياكات قواعد 

 القانون الدولي، بحجة الحصول عمى أدلة اإلثبات.
أخذ محكمة العدل الدولية بنظر االعتبار، في حالة الضرورة، األدلة  -3

ن لم تؤد المتحصمة من المفاوضات التي تجري بين األطراف، حتى  وا 
ىذه المفاوضات إلى حل أو اتفاق نيائي، واالعتماد عمييا إلصدار 
حكميا النيائي في القضية في حال طرحيا الحقًا أمام محكمة العدل 
الدولية، وذلك ألن ىذه األدلة تمثل سموكا سابقًا ألطراف النزاع حيال ىذا 

لسموك، عند النزاع أو القضية، وبالتالي ال يجوز االدعاي بخالف ىذا ا
 عرض ىذا النزاع الحقًا أمام محكمة العدل الدولية.
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