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مقدمــة مــن كلیــة ، " تــصرفات الدولــة مــن جانــب واحــد"بحــث مــستل مــن أطروحــة الــدكتوراه الموســومة ) *(

   .٢٤/١١/٢٠٠٤القانون ، جامعة الموصل في 
قـد تطـور فـي بعـض جوانبـه المهمـة وال هناك حقیقة یجـب عـدم إغفالهـا وهـي أن القـانون الـدولي كـان ) ١(

 فـان ١٨١٥سیما من خالل التصرفات الصادرة من جانب واحد، إذ والى فتـرة عقـد مـؤتمر فینـا عـام 
المعاهدات الثنائیة والجماعیة لم تكن قد شاعت على نطاق واسـع، إال أن مفـاهیم هـذا القـانون والـى 

تي حدثت في فروع القانون الـداخلي، ومـع ذلـك فقـد فترة لیست بالبعیدة متأثرة بالمفاهیم والتطورات ال
ًاتبع الفقیه كروشیوس في القرن السابع عشر أسلوبا أكثر توازنا، إذ ناقش هذا الفقیه الوعـد كمـصدر  ً

 كان أول من أدرج هذا (Anzilotty)من مصادر االلتزام الدولي، ویذكر أن الفقیه االیطالي انزلیوتي 
 القانون الدولي العام، قبل هذا الفقیه كان یجري تقـدیرها أو تكییفهـا النوع من التصرفات ضمن نظام

ًعلى اعتبار أنها تمثل أمرا مشروعا أو غیر مشروع، أنظر ً:  
- V.D.DEGAN, sources of International Law , Volume 27, NetherLand 1997, 

P.P254 – 255 . 

 

  

  تأصیل فكرة اإلرادة المنفردة للدولة

٢١١    
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  ٢١٢



 













 

  المبحث األول
  التعریف بتصرف الدولة من جانب واحد









 

  المطلب األول
  ود بتصرف الدولة من جانب واحدالمقص
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  ٢١٣







 





 





 



 



 

Pirre Dupay



                                         
رشدي خالد التكریتي ، مركز البحـوث .مة دالعمید لیون دیكي، دروس في القانون العام ، ترج) ١(

   .٣٦ ، ص١٩٨١القانونیة ، وزارة العدل ، بغداد ، 
)٢ (  Eric Suy, Les acts Juridiques Unilatereaux en droit international puplic , paris , 

1962  , p17 . 
)٣ (  Charles Roasseia, Droit international public, Tome1, Paris, 1970, P.417. 
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  ٢١٤



 

Patrick DaiLLier







 





 







 

                                         
)١ (  Pierre Marie Dupuy: Droit International public, 2 edition, DALLOz, Paris, 1993, 

P.249. 
)٢ (  Patrick DaiLLier et Alain Dellet, Droit international public, L.G.D.J., 6 edition, 

1997, P.35. 
لــدولي العــام، الــدار الجامعیــة مــصطفى ســالمة، القــانون ا. محمــد ســامي عبــد الحمیــد و د. د) ٣(

  .١٤٠، ص١٩٨٨للطباعة والنشر، 
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  ٢١٥





 









 





 



 



 



 

                                         
، ١إسماعیل غزال، القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنـشر والتوزیـع، ط. د) ١(

  .٥٥، ص١٩٨٦
  .ً الذي سیرد ذكره الحقا في الفرع الثاني من هذا المطلبEstoppelالدفع المقصود هو الـ ) ٢(
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  ٢١٦





 

















 











 

                                         
ریــر لجنــة القــانون الــدولي إلــى الجمعیــة العامــة عــن أعمــال لــدورتها الخمــسین، لــسنة تق: أنظــر) ١(

  .١٧١، ف٩٣، ص١٩٩٨
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  ٢١٧



 







 



 

Pierre Marie

 













Green Land



                                         
)١ (  Dominique CARREAU, Droit international public, 5 edition, Paris, 1997, P.210. 
)٢ (  Pierre Marie Martin: Droit International public, Masoon, Paris, 1995, P.159. 
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  ٢١٨





 

 

  المطلب الثاني
  تمییز تصرف الدولة من جانب واحد مما یشتبھ بھ





 





 

Estoppel
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  ٢١٩

(Estoppel) 









 

Estoppl





 

                                         
 وهــو ال یخلــو مــن معنــى  estoppel واالنكلیزیــة estoupeأصــل هــذا التعبیــر الكلمــة الفرنــسیة ) ١(

الكلمتین إذ یفید اإلغالق أو االیقاف عن سیر أو تصرف أو سلوك، على أن معنـاه القـانوني 
یذهب إلى أبعد من ذلك، ویمكن تفسیره باالغالق الحكمي ألنها تغلـق بـاب الرجـوع فیمـا قـال 

علـــى ( وتجعـــل مـــن قولـــه أو فعلــه حجـــة علیـــه، كمـــا یمكــن تفـــسیره بالحجـــة القاصـــرة أو فعــل
 قاعدة من قواعـد البینـة تمنـع الـشخص مـن إنكـار مـا صـدر عنـه مـن estoppelوالـ ) صاحبها

ًقول أو فعل أو سـلوك وتقـرر أن رضـاءه أو سـكوته عـن أمـر أو قبولـه بـه صـراحة أو ضـمنا  ً
قضه أو إنكاره وال تختلف هذه القاعدة عن المبـدأ القائـل یعتبر حجة قاصرة علیه تحرمه من ن

ًبأنـــه ال یقبـــل مـــن أحـــد قـــوال یتنـــافى مـــع ســـابق ســـلوكه، كمـــا ال تختلـــف عـــن قـــول الـــشرعیین 
  : أنظر". من سعى في نقض ما تم على یدیه فسعیه مردود علیه"اإلسالمیین 

، ١٩٨٢ بیــــروت، -نــــان، مكتبــــة لب٤ المعجــــم القــــانوني، إعــــداد حــــارث ســــلیمان الفــــاروقي، ط-
  .٢٥٨-٢٥٧ص

  .١٤١مصطفى سالمة حسین، مصدر سابق، ص. محمد سامي عبد الحمید و د: أنظر) ٢(
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  ٢٢٠





 

Estoppel





 

Dominique CarreauEstoppel



 













Preah- Vihear 

                                         
)١(  Dominique Carreau, Op.Cit., P.219. 
)٢(  Rousseau, Op.Cit., P.417. 
)٣(  Dominique Carreau, Op.Cit., P.219-222. 
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  ٢٢١









 

Preah-Vihear

…





Dominique



(Ihlen)







 

                                         
)١(  I.C.J., Report of Fisheries case (United Kingdom. Narway) December 18th 1951- 

Judgment., P.139.   
)٢(  I.C.J., Repoert of case concerning the temple of preach vihear judgment of 15 Jun 

1962, Par 27-33, http.//2/2.153.43,/8/icj.www./decisions.  
)٣(  Dominique Carreau, Op.Cit., P.221. 
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  ٢٢٢







Estopel–



 

 







 







                                         
 ١مد سـامي عبـد الحمیـد،  ، اصـول القـانون الـدولي العـام ، القاعـدة الدولیـة ، جمح. د: أنظر) ١(

   .١٦٧ ، مؤسسة شباب الجامعة ، االسكندریة ، ص٢، ط
 ، مدیریـة دار الكتـب للطباعـة والنـشر ، ٦عصام العطیة، القانون الدولي العام ، ط. د: أنظر) ٢(

   .١٠٥-١٠٤ ، ص٢٠٠١بغداد ، 
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  ٢٢٣



 

–



 







 

 

 









 

                                         
لقــانون الــدولي العــام ، المؤســسة الجامعیــة للدراســات والنــشر والتوزیــع ، إســماعیل غــزال، ا. د) ١(

   ٢١، ص١٩٨٦ ، ١ط
)٢ (  Eric Suy, Op.Cit., P.26. 
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  ٢٢٤

ALFred P. Ruben



 









 





 





 

                                         
) ١( ALFred P. Ruben, The international Legal effects of unilateral de claration, A.J.I.L., 

Volume 71, No.1, 1977, P.8. 
اد، النظریة العامة للتصرفات الدولیـة الـصادرة عـن اإلرادة المنفـردة مصطفى أحمد فؤ.د: أنظر) ٢(

 ؛ حامـــد ســـلطان، القـــانون الـــدولي ٥٣-٥٢ ، ص١٩٨٤، منـــشأة المعـــارف باالســـكندریة ، 
  .١٥٥، ص١٩٦٩، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤العام وقت السلم، ط
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  ٢٢٥





 





 

 









(Latus) 



(Dehaussy)(I’unilateralite)



                                         
  .٥٣-٥٢مصطفى أحمد فؤاد، مصدر سابق، ص. د) ١(
-١٧٥ص ،عـصام العطیـة، مـصدر سـابق. د: لتفصیل عن هـذا الموضـوع، أنظـرلمزید من ا) ٢(

١٧٧.  
  .٥٤مصطفى أحمد فؤاد، المصدر السابق، ص. د) ٣(
، المحاضــر ١، مــج١٩٩٧لــسنة ) ٤٩(أنظــر تقریــر لجنــة القــانون الــدولي عــن أعمــال دورتهــا ) ٤(

  .١٢٦ تموز، ص١٨ - أیار ١٢ في ٤١الموجزة للدورة 
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  ٢٢٦

Dehaussy



(Pluriteral) 





 

(Dehaussy)









 

 









                                         
 فـــي االلتـــزام الناشـــئ عـــن الوعـــد الـــصادر مـــن جانـــب واحـــد وتطبیقاتـــه فـــي نـــزار العنبكـــي،. د) ١(

 ، البعـددان ٦القانون الدولي العام، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ، مجلد 
  .١٨٠-١٧٨ ، ص ص١٩٨٧األول والثاني ، مطبعة العاني ، بغداد ، 

)٢ (  Denis ALLAND, Droit international public, 1 edition, P.U.F., Paris, 2000, P.311. 
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  ٢٢٧



 





















 







 

                                         
)١(  Denis ALLAND, Op.Cit., P.312. 

تقریر لجنـة القـانون الـدولي إلـى الجمعیـة العامـة عـن أعمـال دورتهـا الحادیـة والخمـسین : أنظر) ٢(
، الوثــائق الرســمیة للــدورة الرابعــة والخمــسین، الملحــق ١٩٩٩ تمــوز لعــام ٢٣ - أیــار ١٣فــي 
  .٢٨٠، ص١٠رقم 
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  ٢٢٨

 

–













 

Suy



 









                                         
)١(  Roy E. Thoman, Iraq under Baathist Rule in: Current History, Bd. 62, 1972, P.31. 
)٢ (  Eric Say, Op.Cit., P.22. 
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  ٢٢٩



 









 



…







 











                                         
 ١٩٩٨حولیة لجنة القانون الدولي، مج األول، المحاضر الموجز، لجلـسات الـدورة الخمـسین، ) ١(

  .١١١ آب، ص١٤ - تموز ٢٧ حزیران و ١٢ - نیسان ٢٠للفترة من 
  .١٠٥، مصدر سابق، ص١٩٩٨حولیة لجنة القانون الدولي، لسنة ) ٢(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٢٣٠













 











 





 







                                         
)١(  Jimmy Carter, The troubling new Face of America the Washington on post, 5.g. 

2002, P.1: //www.Commondredms.org/ views02/0905- 03htm-15k. 
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  ٢٣١













 





 

 



 



 





                                         
  .١٢٤ر سابق، صحولیة لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الخمسین، مصد) ١(
، الوثــــائق ٢٠٠٠تقریـــر لجنــــة القـــانون الــــدولي عـــن أعمــــال دورتهـــا الثانیــــة والخمـــسین لــــسنة ) ٢(

  .٥٥١، ف١٩٣، ص٥٥الرسمیة للدورة 
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  ٢٣٢



 





 









 

 

  المبحث الثاني
  التصرف من جانب واحد بین اإلنكار والتأیید
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  ٢٣٣



 





 









 

 

 

                                         
  .٦١عصام العطیة، مصدر سابق، ص. أستاذنا د: أنظر) ١(
ًلقــد كــان للفقــه األلمــاني واالیطــالي دورا مهمـــا فــي اعتبــار اإلرادة المنفــردة مــصد) ٢( ًرا عامــا مـــن ً ً

مــصادر االلتــزام، بــل ذهبــت إلــى اعتبارهــا المــصدر الوحیــد لجمیــع االلتزامــات اإلرادیــة، حتــى 
أنهم كیفوا العقد بأنه مجرد اجتماع إلرادتین منفردتین أو أكثر منكرین علیـه وصـف المـصدر 

  . الممیز لاللتزامات اإلرادیة
المــــدني، بــــدون مكــــان طبــــع، ســــعدي البرزنجــــي، مالحظــــات نقدیــــة فــــي القــــانون . د: أنظـــر

  . ٤٤،ص١٩٩٩
 دراسة مقارنـة فـي -محمود المظفر، نظریة اإلرادة المنفردة وتطبیقاتها القانونیة الشرعیة. و د

، ٢٠٠٢ضــوء التقنیــات العربیــة وفقــه الــشریعة اإلســالمیة، جامعــة الملــك عبــد العزیــز، جــدة، 
  .٩٤-٧٠ص
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  ٢٣٤

  المطلب األول
  المنكرون لفكرة التصرف من جانب واحد





 







 







 





 

                                         
، دار النهـــضة العربیـــة، القـــاهرة، ٤سلم، طحامـــد ســـلطان، القـــانون الـــدولي العـــام وقـــت الـــ. د) ١(

  .١٨محمد حافظ غانم، المعاهدات، مصدر سابق، ص. و د. ٢١١، ص١٩٩٦
  .١٨محمد حافظ غانم، مصدر سابق، ص . د) ٢(
، ١٩٦٨محمد حافظ غانم، مبادئ القـانون الـدولي العـام، مكتبـة النهـضة العربیـة، القـاهرة، . د) ٣(

  .٦٣ص
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  ٢٣٥

Pierre Vellas

…





 

Patrick 

Daillier



 

Pierr- Marie Martin





 









                                         
)١ (  Pierre Vellas, droit International public ,2edition , L.G.D.S.1970  PP.201-206. 
)٢ (  Patrick Daillier, Op. Cit., P.358. 
)٣ (  Pierr- Marie Martin, Op.Cit., P.158. 
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  ٢٣٦



 















 

 







 

Pact sant servnda





 

                                         
  .١٨٨-١٨٧نزار العنبكي، مصدر سابق، ص. د) ١(
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  ٢٣٧





Acta sant servendaPact sunt 

servenda 





 

 

 

  المطلب الثاني
  المؤیدون لقدرة التصرف على إنتاج آثار قانونیة







 





 

                                         
لخامـسة والخمـسین تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامـة عـن أعمـال دورتهـا ا: أنظر) ١(

، الملحـــق رقـــم )٥٨(، وثـــائق الـــدورة ٢٠٠٣ آب ٨ – تمـــوز ٧ حزیـــران و ٦ – آیـــار ٥للفتـــرة 
  .٢٥٣، ف ٩٧، ص)١٠(
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  ٢٣٨







 

Brownlie









 







 

George Jellinek





 

                                         
)١( V. D. DeGAN, Op.Cit., P.259. 
)٢(  Ian Brownlie, Principles of International Law, Second Edition, Oxford, 1973, P.615. 
)٣( V. D. DeGAN, Op.Cit., P.256. 
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  ٢٣٩



 

 

 

 





(Suy) 

Say



 



(Skubiszewski)





 

                                         
)١(  Eric Say, Op.Cit., P.41. 
)٢(  Krzysztof Skubiszewskm, Les acte unilatraux des etats, Droit International Bilanet 

Pespectives, tom1, Edition A., Pedone, Paris, 1991,  P.246. 
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