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مبدأ التلامل يف الهظام األساسي للمحلمة اجلهائية الدولية الدائمة 

-يف املواد/ الديباجة واملادة األوىل واملادة السابعة عشر
)*(
-  

  حممد ناظم داؤدد.        

                       الدولي العامالقانون مدرس  

 كلية احلقوق/ جامعة املوصل 
١ ايدٚي١ٝ َٔ اجٌ احملاضب١ ع٢ً اغد اجلسا٥ِ اييت يكد مت اْػا٤ احمله١ُ اجلٓا٥ٝ

تجري قًل اجملتُع ايدٚيٞ  ٚاييت ْصت عًٝٗا املاد٠ اخلاَط١ َٔ ايٓظاّ االضاضٞ هلا ٚاييت 
متجًت يف جسا٥ِ احلسب ٚاجلسا٥ِ ضد االْطا١ْٝ ٚجسمي١ االباد٠ اجلُاع١ٝ ٚجسمي١ ايعدٚإ ٚاْ٘ 

َٔ خالٍ تدابري تتخر ع٢ً ايصعٝد ايٛطين جيب ضُإ َكاضا٠ َستهبٝٗا ع٢ً حنٛ فعاٍ 
 , ٚإ ْظاّ احمله١ُ اجلٓا١ٝ٥ ايدٚي١ٝ ٜكّٛ ع٢ً َايو َٔ خالٍ تعصٜص ايتعإٚ ايدٚيٞٚنر

ٜٓٗض اال بعد  ٜط٢ُ مببدأ ايتهاٌَ ٚايرٟ ٜٓص يف َطُْٛ٘ ع٢ً إ اختصاص احمله١ُ ال
  ٚناالتٞ:عًٝٗا  ْٗٛض ايكطا٤ ايٛطين َٔ خالٍ ايدٜباج١ ٚاملٛاد اييت ْصت

إ َٔ ٚاجب نٌ دٚي١ إ متازع ٚالٜتٗا ايكطا١ٝ٥ اجلٓا١ٝ٥ ع٢ً )) جا٤ يف ايدٜباج١ -1
 .((ؤٚيني عٔ ازتهاب اجلسمي١ ايدٚي١ٝاٚي٦و املط

١٦ٖٝ دا١ُ٥ هلا  تٓػأ بٗرا ذله١ُ جٓا١ٝ٥ دٚي١ٝ ٚتهٕٛ احمله١ُ)) (1جا٤ يف املاد٠ ) -2
َه١ًُ يًٛال١ٜ ايكطا١ٝ٥  ُازض١ اختصاصٗا ......... ٚتهٕٛ احمله١ُايطًط١ مل

ع اختصاص احمله١ُ ٚاضًٛب عًُٗا ألحهاّ ٖرا ايٓظاّ اجلٓا١ٝ٥ ايٛط١ٝٓ ٚخيط
 .((االضاضٞ

, تكسز ٚاملاد٠ االٚىلَع َساعا٠ ايفكس٠ ايعاغس٠ َٔ ايدٜباج٘ ( ))11جا٤ يف املاد٠ ) -3
كاضا٠ اذا ناْت جتسٟ ايتحكٝل اٚ امل -احمله١ُ إ ايدع٣ٛ غري َكبٛي١ يف حاي١ َا : أ
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يف ايدع٣ٛ دٚي١ هلا ٚال١ٜ عًٝٗا َا مل تهٔ ايدٚي١ حكًا غري زاغب١ يف االضطالع بايتحكٝل 
 اٚ املكاضا٠ اٚ غري قادز٠ ع٢ً ذيو((. 

ضبل ادزاج٘ َٔ ْصٛص ٜتطح يٓا إ اختصاص احمله١ُ ال ٜٓٗض يف  َٔ خالٍ َا
ٔ حصاْاتِٗ اٚ صفاتِٗ احملاضب١ ع٢ً اجلسا٥ِ ايدٚي١ٝ اييت ٜستهبٗا االفساد بػض ايٓظس ع

ايسمس١ٝ اال بعد ايكطا٤ ايٛطين ٚذيو حسصًا َٔ ٚاضعٞ ايٓظاّ االضاضٞ يًُحه١ُ اجلٓا١ٝ٥ 
ايدٚي١ٝ ع٢ً احرتاّ ضٝاد٠ ايدٚي١ , ٚالبد َٔ االغاز٠ اىل اْ٘ مل ٜسد يف ايٓظاّ االضاضٞ 

يٓصٛص يًُحه١ُ تعسٜف ذلدد ملبدأ ايتهاٌَ ٚامنا متت االغاز٠ ايٝ٘ فكط َٔ خالٍ ا
ايكا١ْْٝٛ اعالٙ , ٜٚعد ٖرا املبدأ َٔ املبادئ االضاض١ٝ اييت حتهِ ايعالق١ بني بني احمله١ُ 

جيٛش هلا ايٓظس يف ا١ٜ  تكدّ فإ احمله١ُ ال اجلٓا١ٝ٥ ايدٚيٞ ٚايكطا٤ ايٛطين , َٚٔ خالٍ َا
يف دع٣ٛ اذا َا اد٣ ايكطا٤ ايٛطين ٚاجبت٘ بايتحكٝل ٚاحملان١ُ يف اجلسا٥ِ ايداخ١ً 

 : إ ايدع٣ٛ غري َكبٛي١ يف حاي١ َااختصاص احمله١ُ مبع٢ٓ إ احمله١ُ تكسز 
, َا مل تهٔ ايدٚي١ يف ايدع٣ٛ دٚي١ هلا ٚال١ٜ عًٝٗا اذا ناْت جتسٟ ايتحكٝل اٚ املكاضا٠ -1

  .حكا غٞ زاغب١ يف االضطالع بايتحكٝل اٚ املكاضا٠ اٚ غري قادز٠ ع٢ً ذيو

ايدٚي١ عدّ  اذا ناْت جتسٟ ايتحكٝل اٚ املكاضا٠ يف ايدع٣ٛ دٚي١ هلا ٚال١ٜ عًٝٗا ٚقسزت -2
, َا مل ٜهٔ ايكساز ْاجتًا عٔ عدّ زغب١ ايدٚي١ اٚ عدّ قدزتٗا َكاضا٠ ايػخص املعين

  .حكا ع٢ً املكاضا٠

اذا نإ ايػخص املعين قد ضبل إ حٛنِ ع٢ً ايطًٛى َٛضٛع ايػه٣ٛ ٚال ٜهٕٛ  -3
َٔ ايٓظاّ  20ص يًُحه١ُ اجسا٤ ذلان١ُ طبكًا يًفكس٠ ايجايج١ َٔ املاد٠ َٔ اجلا٥
  .االضاضٞ

َٚٔ ٖٓا ْكٍٛ إ َربزات َبدأ ايتهاٌَ ٖٛ ضُإ احرتاّ ضٝاد٠ ايدٍٚ ٚضُإ عدّ 
 . ستنيَعاقب١ ايػخص عٔ ايفعٌ ايٛاحد َ
٢ً مت بٝاْ٘ َٔ ْصٛص ٚحاالت ممٔ ايرٟ ضٛف حيهِ ع ٚيهٔ ْالحظ اْ٘ َٔ خالٍ َا

عدّ قدز٠ ايكطا٤ ايٛطين ع٢ً احملاضب١ اٚ عجص٠ اٚ تكاعط٘ ال ضُٝا ٚإ ٖرا َبدا ايتهاٌَ 
اثاز جداًل ٚاضعا بني ممجًٞ ايدٍٚ يف َؤمتس زَٚا حٍٛ حتدٜد املكصٛد بعد ايسغب١ اٚ عدّ 
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, اضاف١ اىل إ اثبات عدّ ايكدز٠ ٜصبح اَسا صعبا يف بعض االحٛاٍ يعدّ ايكدز٠ ايكادز٠
صٍٛ ع٢ً املعًَٛات ايهاف١ٝ حٍٛ االْٗٝاز ايهًٞ اٚ اجلص٥ٞ يًكطا٤ ايٛطين , ٚيف ع٢ً احل

, ٚيهٞ تجبت َٔ ٜكع عًٝ٘ عب اثبات عدّ ايسغب١ايطٝام ذات٘ قد ٜصعب اثبات حٍٛ 
, اضاف١ اىل إ 2/ 11ٕ تًتصّ مبا ٚزد يف املاد٠ احمله١ُ عدّ زغب١ ايدٚي١ جيب عًٝٗا ا

ظ االَٔ اضتٓادًا يكساز بد ايتهاٌَ اذا ناْت االحاي١ َٔ دلًاحمله١ُ تٓعكد دٕٚ َساعا٠ َ
تكدّ اْ٘  حاي١ ع٢ً ايفصٌ ايطابع َٔ َٝجام االَِ املتحد٠ , ٖٚٓا ْس٣ بعد َاصادز باإل

يٝظ ٖٓاى اٟ زقٝب اٚ َساجع١ ع٢ً قسازات احمله١ُ اذا َا قسزت  عدّ قدز٠ اٚ عجص ايكطا٤ 
ٜٓٗض َبدأ ايتهاٌَ اذا  جاْب َٚٔ جاْب اخس الايٛطين اٚ تكاعط٘ عٔ احملان١ُ ٖرا َٔ 

 ا َا١ عٔ طسٜل دلًظ االَٔ ايدٚيٞ ٖٚرمتت احاي١ ايكط١ٝ يًُحه١ُ اجلٓا١ٝ٥ ايدٚيٝ َا
ْ٘ َٔ املُهٔ َستني ألعٔ اجلسمي١  ايف١ َبدأ عدّ جٛاش َعاقب١ ايػخصضٛف ٜؤدٟ اىل رل

, ١ين بهٌ حٝاد١ٜ ْٚصاٖإ ٜهٕٛ ذيو ايػخص احملاٍ قد مت ذلاضبت٘ اَاّ ايكطا٤ ايٛط
تكدّ َٔ ْصٛص قا١ْْٝٛ تٓاٚيت َبدأ َِٗ ٖٚٛ َبدأ ايتهاٌَ البد َٔ ضبط  يريو ْس٣ َا

قسزت عدّ قدز٠  ٢ قسازات احمله١ُ اذا َاًٖرٙ ايٓصٛص ٚإ ٜهٕٛ ٖٓاى َساجع١ ٚزقاب٘ ع
, ٖرا َٔ جاْب َٚٔ جاْب اخس البد َٔ تكٝٝد ٤ ايٛطين ع٢ً احملان١ُ اٚ تكاعط٘ايكطا

 .ي١ ٚاخطاعٗا اٜطًا ملبدا ايتهاٌَضًط١ دلًظ االَٔ يف االحا

 


