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[د .وائل أمحد عالم]

وضع املعاهدةالدوليةيف دستور
*
دولة اإلمارات العربية املتحدة
الدكتور /وائل أمحد عالم

()

ملخص البحث:
تحتاج دولة اإلمارات العربية المتحدة – مثل غيرها من الدول – إلى الدخول

في معاهدات لتنظيم عالقاتها بالدول وبالمجتمع الدولي .وبالفعل ،فإن اإلمارات
طرف في العديد من المعاهدات الدولية في مجاالت عديدة تشمل العمل وحقوق

اإلنسان والطيران والقانون الدولي اإلنساني والتعاون القضائي ومكافحة الجريمة
المنظمة واالتجار بالبشر وغيرها.

وفي ظل وجود هذا الكم من المعاهدات الدولية المرتبطة بها دولة اإلمارات،

فإنه يثور التساؤل حول وضع المعاهدة الدولية في دولة اإلمارات العربية

المتحدة؛ أي ما هي القوة الملزمة للمعاهدة الدولية في مواجهة القواعد القانونية

األخرى؟ وما الحل عند تعارض المعاهدة الدولية مع الدستور أو قانون اتحادي أو

قانون محلي؟ وكيف ُيفسر القضاء الوطني المعاهدة الدولية؟ وقد حاولت هذه
الدراسة اإلجابة على هذه التساؤالت.
وانتهت الدراسة إلى الحاجة إلى األخذ بعين االعتبار التوصيات التالية.
أوالً :أن يتضمن الدستور مادة تنص على القوة اإللزامية للمعاهدة الدولية في
*
()

أجيز للنشر بتاريخ .1111/11/13
أستاذ القانون الدولي العام المشارك  -مساعد العميد – كلية القانون – جامعة الشارقة.
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مواجهة القواعد القانونية األخرى .ثانياً :أن ينص قانون المحكمة االتحادية العليا
على منحها االختصاص بالرقابة السابقة على دستورية المعاهدات في حالة طلب

ذلك من المجلس األعلى لالتحاد أو مجلس الوزراء أو المجلس الوطني

االتحادي .ثالثاً :أن تنضم دولة اإلمارات إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

( .)9191رابعاً :أن يُفسر القانون االتحادي الالحق بأسلوب ال يؤدى إلى انتهاك
المعاهدات الدولية السابقة.

املقدمة:
ال تستطيع الدولة أن تحيا بمعزل عن الدول األخرى ،بل واقع األمر ،أن هناك

مصالح مشتركة ومنافع متبادلة بين الدول .وهذا يعني ضرورة دخول الدولة مع

غيرها في عالقات سياسية واقتصادية وثقافية وأمنية وغيرها .وتتمثل الوسيلة
الرئيسية لتنظيم هذه العالقات والمصالح في عقد المعاهدات الدولية .ولهذا نجد

المعاهدة الدولية تلعب دو اًر مهماً وأساسياً في تسيير العالقات الدولية.

وال يمكن للمعاهدة أن تقوم بهذا الدور المهم إال إذا كانت محل احترام وتنفيذ من

ِقبل الدول على المستويين الدولي والداخلي .فعلى المستوى الدولي ،يتعين على كل

دولة طرف في معاهدة دولية أن تفي بالتزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة في
مواجهة الدول األطراف األخرى .وعلى المستوى الداخلي ،يجب على الدولة الطرف

في المعاهدة أن تتخذ الوسائل واإلجراءات الداخلية التي تكفل ضمان تنفيذ المعاهدة
داخل إقليمها.

وتحتاج دولة اإلمارات العربية المتحدة – مثل غيرها من الدول – إلى الدخول

في معاهدات لتنظيم عالقاتها بالدول وبالمجتمع الدولي .وبالفعل ،فإن اإلمارات
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طرف في العديد من المعاهدات الدولية في مجاالت عديدة تشمل العمل ،والملكية

الفكرية ،وحقوق اإلنسان ،والطيران ،والقانون الدولي اإلنساني ،والتعاون القضائي،
ومكافحة الجريمة المنظمة واإلرهاب والمخدرات واالتجار بالبشر وغيرها .وهذه

المعاهدات بعضها معاهدات ثنائية بين اإلمارات ودولة أخرى ،وبعضها معاهدات

جماعية متعددة األطراف .كذلك فإن اإلمارات طرف في اتفاقيات تم عقدها في

إطار المنظمات العالمية كاألمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ،وهي أيضاً طرف

في اتفاقيات تم عقدها في إطار المنظمات اإلقليمية كجامعة الدول العربية ،ومجلس
التعاون لدول الخليج العربي.
مشكلة الدراسة:

في ظل وجود هذا الكم من المعاهدات الدولية التي ترتبط بها دولة اإلمارات،

فإنه يثور التساؤل حول وضع المعاهدة الدولية في دولة اإلمارات العربية المتحدة؛

أي ما هي القوة الملزمة للمعاهدة الدولية في مواجهة القواعد القانونية األخرى؟ وما

الحل عند تعارض المعاهدة الدولية مع الدستور أو قانون اتحادي أو قانون محلي؟

وكيف يُفسر القضاء الوطني المعاهدة الدولية؟ وهذه األمور يتم التعرف عليها –
أساساً – من خالل دستور الدولة.
أهمية موضوع الدراسة:
معرفة وضع المعاهدة الدولية في دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة له أهمية

عملية كبيرة بالنسبة إلى فئات عديدة .فبالنسبة إلى لمواطن واألجنبى يريد أن يعرف

كل منهما :هل يمكن له أن يستند إلى المعاهدة الدولية في تقرير حقوقه؛ وهذا

التساؤل تزداد أهميته في ظل االتجاه المتزايد للمعاهدات الدولية بشأن مخاطبة

األفراد؛ فتُقرر لهم حقوقاً وتفرض عليهم التزامات .كذلك تحتاج مؤسسات الدولة
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كافة لمعرفة مدى إلزامية المعاهدة؛ فمؤسسات العدل والخارجية والعمل واالقتصاد
وغيرها يتعين أن تكون على دراية ومعرفة بما ينبغي فعله عند تعارض المعاهدة

الدولية مع القانون الداخلي .وأخي ًار ،فإن المجتمع الدولي (الدول والمنظمات الدولية)

يريد – بصفة عامة – أن يتأكد من أن دستور الدولة يضمن نفاذ المعاهدة الدولية.
تقسيم:

يرتبط نفاذ المعاهدة الدولية داخل الدولة بالوضع الذي يمنحه دستور هذه الدولة

للمعاهدة .وهذا الوضع يتمثل في األمرين التاليين:

أ -فقد يُقرر الدستور إما نفاذ المعاهدة الدولية بمجرد التصديق عليها ونشرها،
أو ضرورة إصدار المعاهدة الدولية بأداة تشريعية (كمرسوم أو قانون) .ويتحدد هذا

األمر وفقاً لموقف الدستور من العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي.

ب -قد يضع الدستور المعاهدة الدولية في مرتبة أعلى من القوانين أو في مرتبة

مساوية لها .ويتحدد هذا األمر وفقاً للمكانة التي يمنحها الدستور للمعاهدة الدولية.

وبناء على األمرين السابقين ،يمكن التعرف على وضع المعاهدة الدولية في
ً
دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل فصلين؛ يعرض أولهما للعالقة بين

القانون الدولي والقانون الداخلي في إطار الدستور اإلماراتي ،ويعرض ثانيهما
لمكانة المعاهدة الدولية في الدستور اإلماراتي.
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الفصل األول
العالقة بني القانون الدويل والقانون الداخلي
يف إطار دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة
يتأثر نفاذ المعاهدة الدولية داخل الدولة بنظرة دستورها للعالقة بين القانونين

الدولي والداخلي .وسنوضح هذه العالقة في المبحث األول ،أما المبحث الثاني
فنخصصه لنفاذ المعاهدة الدولية في دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة.

املبحث األول
العالقة بني القانون الدويل والقانون الداخلي
يعتبر تطبيق القانون الدولي في النظام القانوني الداخلي أم اًر تُحدده الدولة
نفسها ،وليس القانون الدولي .فال يوجد نظام موحد لكيفية إدماج القواعد الدولية في

النظام القانوني الداخلي ،وانما هذا شأن داخلي؛ فكل دولة تنظم هذا الموضوع وفقاً
لنظرتها للعالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي.

()1

وهذه العالقة كانت محالً

لخالف فقهي كبير نشأت عنه نظريتان أو مذهبان؛ وهما :نظرية ثنائية القانون،
()2

ونظرية وحدة القانون .ونعرض لهاتين النظريتين في المطلبين التاليين.

()1

()2

راجع :د .علي صادق أبو هيف ،القانون الدولي العام ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،ص77
– 38؛ د .محمد سامي عبد الحميد ،أصول القانون الدولي العام ،الجزء الثاني (القاعدة
الدولية) ،منشأة المعارف ،األسكندرية ،ص 121- 22؛
Robert Jennings and Arthur Watts (eds), Oppenheim's international law, Longman,
London, 9th ed., 1992, vol. 1 (Peace), pp. 53 - 54; Ian Brownlie, Principles of Public
International Law, Oxford University Press, 5th ed., 1998, pp. 31-33.

هاتان النظريتان هما انعكاس لالختالف حول أساس القوة اإللزامية للقانون الدولي .ويمكن رد
هذا الخالف إلى مدرستين متعارضتين؛ وهما :المدرسة اإلرادية والمدرسة الموضوعية.
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املطلب األول
نظرية ثنائية القانون
ينتمي أنصار هذا المذهب للمدرسة اإلرادية ،ويرون أن القانون الدولي والقانون

الداخلي ُيشكالن نظامين قانونيين متساويين ،وكل منهما منفصل عن اآلخر ،وال
يختلط به ،وال يخضع أيهما لآلخر إذ إنه ال يعلو أحدهما على اآلخر )8(.فهما

نظامان قانونيان مستقالن ،ومن ثم ال تُطبق قواعد القانون الدولي داخل الدولة إال
()4
وضمنتها تشريعها الداخلي.
إذا قبلتها
َّ
أسانيد النظرية:
يستند أنصار هذه النظرية إلى الحجج التالية:
 -1اختالف مصادر القانونين؛ فالقانون الداخلي يصدر عن اإلرادة المنفردة

للدولة ،أما القانون الدولي فهو يصدر عن اإلرادة المشتركة للدول؛ أي البد من

اجتماع إرادتين أو أكثر لنشأة القواعد الدولية .ويترتب على ذلك أن مصادر القانون

الداخلي هي إرادة الدولة المنفردة المتمثلة بصفة أساسية في التشريع والعرف،
ومصادر القانون الدولي هي اإلرادة المشتركة للدول الصريحة (المعاهدات الدولية)

والضمنية (العرف الدولي).

 -2اختالف أشخاص القانون الداخلي (األشخاص الطبيعيون واالعتباريون) عن

أشخاص القانون الدولي (الدول والمنظمات الدولية) .ويترتب على ذلك اختالف
موضوع كل من القانونين؛ فالقانون الداخلي ينظم العالقات فيما بين األشخاص

()8
()4
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ترى المدرسة اإلرادية أن اإلرادة اإلنسانية هي التي تنشئ القانون ،ومن ثم ،فعلى حد قول جان
جاك روسو ،إن القانون هو تعبير عن رغبة المجتمع ،وعلى ذلك فإن أساس القانون الداخلي
هو إرادة المواطنين ،وأساس القانون الدولي هو إرادة الدول.
من المنادين بنظرية ثنائية القانون ( )Theory of dualismالفقيه األلماني تريبيل Heinrich
 )1248 – 1383( Triepelالذي ُيعد أول من كتب عن العالقة بين القانون الدولي والقانون
الداخلي ،والفقيه اإليطالي انزيلوتى . )1291 – 1382( Dionisio Anzilotti
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الطبيعيين (األفراد) واألشخاص االعتباريين (الدولة والمؤسسات العامة والخاصة).
بينما ينظم القانون الدولي العالقات فيما بين الدول والمنظمات الدولية.

 -8اختالف القانونين من حيث السلطات ،فالقانون الدولي هو قانون حديث نشأ

بعد قيام الدول الحديثة في منتصف القرن السادس عشر .ولذلك ال توجد سلطة

تشريعية في النظام القانوني الدولي ،على خالف النظام القانوني الداخلي الذي توجد

به سلطة تشريعية مهمتها وضع القواعد القانونية .واللجوء إلى القضاء الدولي هو

أمر اختيارى ال يتم إال بموافقة الدول بعكس األمر بالنسبة إلى القضاء الداخلي.

وأخي اًر فإنه على خالف الوضع في القانون الداخلي ،ال توجد في القانون الدولي
سلطة تنفيذية تملك سلطة إجبار المخالفين على احترامه.
النتائج المترتبة على هذه النظرية:
-1عدم التعارض بين القانونين ،وذلك ألن موضوعاتهما مختلفة؛ فالموضوعات

التي ُينظمها القانون الداخلي غير الموضوعات التي يُنظمها القانون الدولي؛
فالقانون الدولي ينطبق على العالقات فيما بين الدول والمنظمات الدولية ومن ثم ال

مجال لتطبيق القانون الداخلي .وكذلك ال مجال لتطبيق القانون الدولي على
العالقات داخل الدولة .ويؤدى اختالف مجال تطبيق كل من القانونين إلى عدم
نشوء تنازع بين أحكام القانونين حيث إن كل قانون مستقل عن اآلخر ،ولكل منهما

دائرته التي ُيطبق فيها .وال يوجد سمو أو تدرج بين القانونين حيث ال تعارض
بينهما؛ فالتعارض ال يكون إال بين القواعد التي تنتمي لنظام قانوني واحد ،ويُحل
هذا التعارض عن طريق وجود تدرج فيما بين القواعد.

()9

()9

يوجد تدرج داخل النظام القانوني الداخلي؛ فعلى سبيل المثال ،تنص المادة األولى من قانون
المعامالت المدنية اإلماراتي (رقم  )1239/9على أن "تسري النصوص التشريعية على جميع
المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها .وال مساغ لالجتهاد في مورد النص
القطعي الداللة .فإذا لم يجد القاضي نصاً في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة اإلسالمية=.
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 -2تطبيق القاضي الوطني للقواعد الداخلية فحسب ،ومن ثم ليس له أن يطبق

قواعد القانون الدولي وال أن ُيفسرها .وال يجب على القاضي الوطني تطبيق القواعد

الدولية حتى وان أدى ذلك إلى ترتب المسئولية الدولية على الدولة بسبب عدم تنفيذها
لتعهداتها الدولية .وبعبارة أخرى ،ال تسري قواعد القانون الدولي داخل الدولة إال بعد
تحويل هذه القواعد الدولية إلى قواعد داخلية من خالل إصدار تشريع داخلي .وحينئذ

ويفسر القضاء الوطني هذه القواعد على أساس أنها قواعد داخلية .وبالمثل،
ُيطبق ُ
فإن القواعد الداخلية ال تسري في مجال العالقات الدولية إال إذا تحولت إلى قواعد

ال.
دولية من خالل النص عليها في معاهدة دولية مث ً

سريان القانون الدولي في النظام الداخلي (االستثناء):
وفقاً لهذه النظرية ،ال ُيشكل القانون الدولي جزءاً من القانون الداخلي للدولة،
ولتطبيق القواعد الدولية يجب أن يتم تبنيها عن طريق القانون الداخلي للدولة،

وتُطبق كجزء من القانون الداخلي للدولة وليس كقانون دولي .فاستثناء من عدم
وجود عالقة بين القانونين ،يقول أصحاب هذه النظرية بوجود استثناء في حالتى

االستقبال واإلحالة.

االستقبال؛ أي استقبال المشرع الداخلي المعاهدة أو العرف عن طريق قانون

داخلي ،وتحويلها إلى قواعد داخلية ،ومن ثم تُصبح جزءًا من قانون الدولة الداخلي.

اإلحالة؛ أي إحالة أحد القانونين على اآلخر بخصوص تنظيم مسألة معينة؛

فيمكن للقانون الداخلي عند تحديده اللتزامات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين أن
ُ
=على أن يراعي تخير أنسب الحلول من مذهبي اإلمام مالك واإلمام أحمد بن حنبل ،فإذا لم
يجد فمن مذهبي اإلمام الشافعي واإلمام أبي حنيفة حسبما تقتضيه المصلحة .فإذا لم يجد حكم
القاضي بمقتضى العرف على أال يكون متعارضاً مع النظام العام أو اآلداب .واذا كان العرف
خاصاً بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه اإلمارة".
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??????? ??????? ???????? ???? ????? ?? ??????? ???????? ??? Allam:

[د .وائل أمحد عالم]
()8

ُيحيل للقانون الدولي بشأن تحديد المبعوثين الدبلوماسيين وحصاناتهم.
أمثلة للدساتير التي تأخذ بهذه النظرية:

تأخ ذذذ دس ذذاتير دول الخل ذذيج العرب ذذي به ذذذه النظري ذذة؛ فالمعاه ذذدة الدولي ذذة الب ذذد م ذذن

تحويلها إلى قانون داخلي عن طريق أداة تشريعية؛ كمرسوم أو قانون( ،)7وذلك على

النحو التالي:

 -النظذذام األساسذذي للحكذذم فذذي المملكذذة العربيذذة السذذعودية ( )1222الذذذي تذذنص

الم ذ ذذادة  71من ذ ذذه عل ذ ذذى أن "تص ذ ذذدر األنظم ذ ذذة ،والمعاه ذ ذذدات ،واالتفاقي ذ ذذات الدولي ذ ذذة،
واالمتيازات ،ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية".

 -دستور الكويت ( )1282الذي تنص المادة  71منه على أن ُ"يبرم األمير المعاهدات

بمرسذذوم ويبلغهذذا مجلذذس األمذذة فذذو ًار مشذذفوعة بمذذا يناسذذب مذذن البيذذان ،وتكذذون للمعاهذذدة قذذوة

القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .على أن معاهدات الصلح
والتحذذالف ،والمعاهذذدات المتعلقذذة بأ ارضذذي الدولذذة أو ثرواتهذذا الطبيعيذذة أو بحق ذوق السذذيادة أو

حقذذوق الم ذواطنين العامذذة أو الخاصذذة ،ومعاهذذدات التجذذارة والمالحذذة ،واإلقامذذة ،والمعاهذذدات

حمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديالً لقوانين
التي تُ ِّ

()1
()7

وبالمثل فإنه يمكن للقانون الدولي تنظيم واجبات الدول تجاه األجانب ،أو التزامات السفن
األجنبية في المياه اإلقليمية مع اإلحالة للقانون الداخلي لتحديد المقصود باألجنبى وبالسفينة
األجنبية.
د .عبد اهلل عبد اللطيف المسلماني ،نفاذ المعاهدات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجى
وبصفة خاصة في دولة قطر ،المجلة القانونية والقضائية (مركز الدراسات القانونية والقضائية
و ازرة العدل بقطر) ،العدد األول ،السنة الثانية ،2113/1422 ،ص " :113إن النهج الذي
تسير عليه دول مجلس التعاون الخليجى في نفاذ معاهداتها الدولية ينسجم تماماً مع نظرية
ثنائية القانون الدولي والداخلي .ومفاد ذلك أن قواعد القانون الدولي ال تخترق النظام الداخلي
للدولة إال إذا صدرت في شكل تشريع داخلي صادر إما عن السلطة التنفيذية وحدها أو
باشتراك السلطتين التنفيذية والتشريعية حسب دور كل منهما واختصاصاته المرسومة له
بموجب الدستور".
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()3

الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون".

 دسذذتور البح ذرين ( )2112الذذذي تذذنص المذذادة  87منذذه علذذى أن ُ"يبذذرم الملذذكالمعاهدات بمرسذوم ،ويبلغهذا إلذى مجلسذي الشذورى والنذواب فذو اًر مشذفوعة بمذا يناسذب

مذذن البيذذان ،وتكذذون للمعاهذذدة قذذوة القذذانون بعذذد إبرامهذذا والتصذذديق عليهذذا ونشذذرها فذذي

الجريدة الرسمية .على أن معاهدات الصلح والتحالف ،والمعاهدات المتعلقة بأراضي

الدول ذ ذذة أو ثرواته ذ ذذا الطبيعي ذ ذذة أو بحق ذ ذذوق الس ذ ذذيادة أو حق ذ ذذوق المذ ذ ذواطنين العام ذ ذذة أو

حمل خزانة الدولة
الخاصة ،ومعاهدات التجارة والمالحة واإلقامة ،والمعاهدات التي تُ ِّ
شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديالً لقوانين البحرين  ،يجب

لنفاذها أن تصدر بقانون".

 دس ذذتور قط ذذر ( )2114ال ذذذي ت ذذنص الم ذذادة  83من ذذه عل ذذى أن ُ"يب ذذرم األمي ذذرالمعاهذذدات واالتفاقيذذات بمرسذذوم ،ويبلغهذذا لمجلذذس الشذذورى مشذذفوعة بمذذا يناسذذب مذذن

البيذذان .وتكذذون للمعاهذذدة أو االتفاقيذذة قذذوة القذذانون بعذذد التصذذديق عليهذذا ونشذذرها فذذي

الجريذذدة الرسذذمية ،علذذى أن معاهذذدات الصذذلح والمعاهذذدات المتعلقذذة بذذإقليم الدولذذة أو
ال
بحق ذذوق الس ذذيادة أو حق ذذوق المذ ذواطنين العام ذذة أو الخاص ذذة أو الت ذذي تتض ذذمن تع ذذدي ً
لقوانين الدولة ،يجب لنفاذها أن تصدر بقانون".

 النظذام األساسذذي لسذذلطنة ُعمذان (مرسذذوم سذذلطاني رقذم  )28/111الذذذي تذذنصالمذ ذذادة  42منذ ذذه علذ ذذى أن "يقذ ذذوم السذ ذذلطان بالمهذ ذذام التاليذ ذذة  - :ت ذ ذذوقيع المعاه ذ ذذدات
()3
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يرى د .ثقل سعد العجمى "أن الدستور الكويتى قد أخذ بنظرية الوحدة ،وذلك في الفقرة األولى
من المادة  71منه ،حيث جعل للمعاهدة المصادق عليها قوة القانون إذا تم نشرها فقط ،وهذا
اإلجراء  ...هو عمل مادى ُيقصد به إعالم الجميع .أما الفقرة الثانية من المادة  71فقد كانت
نيتها واضحة في تبنيها لنظرية الثنائية حيث اشترطت لسريان المعاهدة ونفاذها أن تصدر
بقانون من السلطة التشريعية ،وهو ما يعني تحول المعاهدة إلى تشريع داخلي كما جاء في
حالة التحويل كاستثناء من نظرية الثنائية ".د .ثقل سعد العجمى ،قواعد القانون الدولي في
القانون الوطني – الكويت نموذجاً ،مجلة الحقوق ،السنة  ،89العدد  ،1ربيع اآلخر1482هذ
مارس  ،2111ص .124
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??????? ??????? ???????? ???? ????? ?? ??????? ???????? ??? Allam:

[د .وائل أمحد عالم]

واالتذفذاقيات الذدوليذة وفقذا ألحكذذام القذانذذون أو التذفويذذض فذي توقيعهذا واصذذدار م ذراسيم

التصديق عليها".

ومذذن الدسذذاتير األخذذرى ،دسذذتور لوكسذذمبرج الذذذي تذذنص المذذادة  87منذذه علذذى أن

"يعقذذد الذذدوق األكبذذر المعاهذذدات .وال تذذدخل المعاهذذدات حيذذز النفذذاذ إال بعذذد إقراره ذذا
بقذذانون ونشذذرها بالطريقذذة المنصذذوص عليهذذا بالنسذذبة لنشذذر الق ذوانين".

()2

كذذذلك فذذي

المملكذذة المتحذذدة ،درجذذت المحذذاكم علذذى اتبذذاع القاعذذدة الشذذهيرة للفقيذذه ولذذيم بالكسذذتون

(" )Balckstoneق ذذانون األم ذذم ج ذذزء م ذذن ق ذذانون ال ذذبالد"

()11

وعل ذذى ذل ذذك ف ذذإن المعاه ذذدة

الدولية التي تكون المملكة المتحدة طرفاً فيها هي جذزء مذن قذانون المملكذة .ويتطلذب
للمعاهدة لكي تُعد جزءاً من قانون البالد أن ُيصدر البرلمان تشريعاً بها.

ففي هذه الدساتير السابقة ،ال تُصبح المعاهدة الدوليذة جذزءاً مذن القذانون الذداخلي
إال إذا تذذم تحويلهذذا إلذذى قذذانون داخلذذي عذذن طريذذق أداة تش ذريعية كمرسذذوم أو قذذانون.
ولهذذذا فذذإن هذذذه الدسذذاتير تتبذذع نظريذذة ثنائيذذة القذذانون والت ذي وفق ذاً لهذذا يكذذون القضذذاء

الوطني ملزماً بتطبيق التشريعات الداخلية حتذى لذو تعارضذت مذع االلت ازمذات الدوليذة

للدولذذة .فلذذو أبرمذذت الدولذذة معاهذذدة مذذع دولذذة أخذذرى ،ثذذم أصذذدرت قانون ذًا ُيخذذالف هذذذه
المعاهذ ذذدة ،فذ ذذإن هذ ذذذا القذ ذذانون هذ ذذو الذ ذذذي يسذ ذذري ،وان كانذ ذذت سذ ذذتترتب علذ ذذى الدولذ ذذة
المسئولية الدولية .وواضح من هذذه النظريذة أنهذا تؤكذد سذيادة الدولذة وأن إرادتهذا هذي

الفيصل في االلتزام.
()2

تنص المادة  1/87من دستور لوكسمبرج على ما يلي:

“The Grand Duke concludes treaties. These do not come into effect until they
have been sanctioned by law and published in the manner laid down for the
”publication of laws.

( )11راجع:

Oppenheim's international law, vol.1, p. 56: “there is still valid in England the
”common law doctrine, that the law of nations is part of the law of the land.
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املطلب الثاين
نظرية وحدة القانون

ينتمذذي أنصذذار هذذذه النظريذذة للمدرسذذة الموضذذوعية( )11حيذذث يذذرون أن القذذانون الذذدولي
()12

والقانون الداخلي ُيشكالن كتلة قانونية واحدة ،فهما فرعان في نظام قانوني واحد.
أسانيد النظرية :يستند أنصار هذه النظرية إلى ما يلي:

 -1وحذدة مصذدر القذذانونين وهذو الظذروف االجتماعيذذة واالقتصذادية وغيرهذا التذذي

تذذؤدي إلذذى نشذذأة القذذانون .ويذذرد أصذذحاب هذذذه النظريذذة علذذى حجذذة النظريذذة السذذابقة
القائلذذة بتعذذدد المصذذادر ب ذذأن هذذذا األمذذر ل ذذيس ل ذه مذذردود عل ذذى تعذذدد األنظمذذة فه ذذي

التعنذذى أننذذا بصذذدد نظذذامين قذذانونيين .فعلذذى سذذبيل المثذذال ،داخذذل النظذذام القذذانوني

اإلم ذذاراتي توج ذذد قذ ذوانين متع ذذددة (الق ذذانون الم ذذدني ،واإلداري ،واألحذ ذوال الشخص ذذية)
تختلف مصادرها (التشريع ،العرف ،الدين) ،وال يعني هذا أن نكون بصدد أكثذر مذن

نظام قانوني واحد.

-2كال القانونين يخاطب نفس األشخاص ،ويتعلقان بسلوك ورفاهية األفراد .ففي

حقيق ذذة األم ذذر ،األفذ ذراد ه ذذم المخ ذذاطبون بالقواع ذذد القانوني ذذة كاف ذذة؛ فالق ذذانون ال ذذداخلي

فيخاطبهم – أساسًا  -عن طريق دولهم.
ُيخاطبهم مباشرة ،أما القانون الدولي ُ
النتائج المترتبة على هذه النظرية:

 -1يجوز للقضاء الوطني تطبيق وتفسير المعاهدة الدولية.
 -2ال ُيستبعد وجود تعارض بين كذال القذانونين؛ فمذا دامذا ينتميذان لنظذام قذانوني
واح ذ ذذد فالب ذ ذذد أن يوج ذ ذذد ت ذ ذذدرج بينهم ذ ذذا؛ أي أن يعل ذ ذذو أح ذ ذذدهما اآلخ ذ ذذر .وتوج ذ ذذد به ذ ذذذا
( )11تبحث المدرسة الموضوعية في أساس اإللزام للقانون الدولي خارج نطاق إرادة الدولة.
( )12من المنادين بنظرية وحدة القانون ( )Theory of monismالفقيه النمساوي هانز كلسن
 )1278 – 1331( Kelsenالفريد فيردروس .)1231 – 1321( Alfred Verdross
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??????? ??????? ???????? ???? ????? ?? ??????? ???????? ??? Allam:

[د .وائل أمحد عالم]

الخصوص النظريتان التاليتان:
(أ) نظريةةة أولويةةة قواعةةد القةةانون الةةداخلي :فنظ ذ ًار لعذذدم وجذذود سذذلطة عليذذا فذذي

المجتمذع الذذدولي ،فذذإن الدولذذة تكذون هذذي السذذلطة العليذذا التذي ال تعلوهذذا سذذلطة أخذذرى،
ومن ثم تكون الدولة حرة في تحديد التزاماتها وكيفية تنفيذذها .فالدسذتور – وهذو جذزء

أساسذذى فذذي النظذذام القذذانوني الذذداخلي  -هذذو الذذذي ُيحذذدد كيفيذذة تطبيذذق قواعذذد القذذانون
الذذدولي ،ومذذن ثذذم ينبغذي أن تكذذون لذذه الغلبذذة علذذى مذذا عذذداه؛ أي تسذذمو قواعذذد القذذانون

الداخلي على قواعد القانون الدولي.

()18

(ب) نظريةةةة أولويةةةة قواعةةةد القةةةانون الةةةدولي :فاألولوي ذذة تك ذذون لقواع ذذد الق ذذانون

الدولي ،ومن ثم يجب على قواعد القانون الداخلي أن تكون متوافقة ومتماشية معها،
وذلك على أساس أن الدولذة عنذدما تُصذدر قواعذد داخليذة إنمذا تُصذدرها بتفذويض مذن
القذذانون الذذدولي مثذذل الوضذذع فذذي الدولذذة المركزيذذة التذذي تُصذذدر فيهذذا الواليذذات القذوانين

بتف ذذويض م ذذن الحكوم ذذة المركزي ذذة ،كم ذذا أن إعط ذذاء األولوي ذذة للق ذذانون ال ذذداخلي يذ ذؤدي

عملياً إلى إنكار وجود القانون الدولي.

()14

ومن أمثلة الدساتير التي تأخذ بهذه النظرية:
 -دسذ ذذتور  1271المصذ ذذري الذ ذذذي تذ ذذنص المذ ذذادة ( )191منذ ذذه علذ ذذى أن "رئذ ذذيس

الجمهورية ُيبرم المعاهدات ،ويبلغها مجلس الشذعب مشذفوعة بمذا يناسذب مذن البيذان.

( )13ال يخفى ما في هذه النظرية من تأكيد سيادة الدولة .غير أن هذه النظرية يوجه لها النقد على
أساس أنها تصلح لتفسير العالقة بين الدستور والمعاهدات فحسب .أما باقى مصادر القانون
الدولي (العرف – المبادئ العامة للقانون – قرارات المنظمات الدولية) فال تستطيع هذه
النظرية أن تُقدم تفسيراً في هذا الخصوص .كذلك فإن الزامية المعاهدة تستمد من استمرارية
الدولة ،وال تستمد من الدستور فحسب ،إذ لو كان هذا صحيحاً ،لترتب على ذلك انتهاء
المعاهدات بتغيير الدساتير.
( )14من مزايا هذه النظرية أنها تُجنب الدولة المسئولية الدولية ،ولذلك يذهب ال أري الغالب في الفقه
إلى تأييد هذه النظرية.
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وتكون لها قوة القذانون بعذد إبرامهذا والتصذديق عليهذا ونشذرها وفقذاً للوضذاع المقذررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التي يترتب

حمل خزانة
عليها تعديل في أراضي الدولة ،أو التي تتعلق بحقوق السيادة ،أو التي تُ ِّ
الدول ذذة ش ذذيئاً م ذذن النفق ذذات غي ذذر الذ ذواردة ف ذذي الموازن ذذة ،تج ذذب موافق ذذة مجل ذذس الش ذذعب

عليهذذا )19(".فطبق ذًا للمذذادة السذذابقة ال يتُطلذذب صذذدور تش ذريع أو قذذانون حتذذى تُصذذبح
المعاهدة نافذة .ولذلك يذهب أغلب الفقذه إلذى أن دسذتور  1271يأخذذ بنظريذة وحذدة
القذذانون فذذي العالقذذة بذذين المعاهذذدات الدوليذذة والق ذوانين المص ذرية ،فالمعاهذذدات متذذى
تذ ذوافرت أركانه ذذا وت ذذم نش ذذرها ف ذذي الجري ذذدة الرس ذذمية ،فإنه ذذا تك ذذون ناف ذذذة ف ذذي اإلقل ذذيم

المصري ،ومن ثم يجب على القضاء المصذري تطبيذق المعاهذدة شذأن تطبيقذه قواعذد
القوانين المصرية كافة.

()18

 -الدسذ ذذتور األمريكذ ذذي ( )1737الذ ذذذي تذ ذذنص المذ ذذادة  2/8منذ ذذه علذ ذذى أن" :هذ ذذذا

الدستور ،وقوانين الواليات المتحدة التي تصدر تبعًا له ،وجميذع المعاهذدات المعقذودة

أو التذذي تُعقذذد تحذذت سذذلطة الواليذذات المتحذذدة ،تكذذون القذذانون األعلذذى للذذبالد .ويكذذون
القضاة في جميع الواليات ُملزمين بها ،وال ُيعتد بذأي نذص فذي دسذتور أو قذوانين أيذة

( )19بالنسبة إلى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي
الدولة ،أو التي تتعلق بحقوق السيادة ،فيجب – باإلضافة إلى موافقة مجلس الشعب – موافقة
مجلس الشورى وذلك وفقاً لما قررته المادة  124من دستور ( 1271وهذه المادة معدلة في
 28مارس .)2117
( )18يذهب أغلب الفقه إلى أنه وفقاً للمادة  191من دستور  ،1271يأخذ النظام القانوني المصري
بنظرية الوحدة؛ راجع :د .عبد العزيز محمد سرحان ،القانون الدولي العام ,دار النهضة
العربية 1411 ،هذ  1221 /م ،ص 194؛ د .علي إبراهيم ،النظام القانوني الدولي والنظام
القانوني الداخلي صراع أم تكامل ،دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء أحدث الدساتير وأحكام
المحاكم ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1229 ،ص  ،274د .رياض صالح أبو العطا،
القانون الدولي العام ،مكتبة الجامعة ،الشارقة ،2111 ،ص 127 – 124؛ د .أشرف عرفات
أبو حجازة ،مكانة القانون الدولي العام في إطار القواعد الداخلية الدستورية والتشريعية ،المجلة
المصرية للقانون الدولي ،المجلد  ،2114 ،81ص 124 – 121؛ د .ثقل سعد العجمي،
قواعد القانون الدولي في القانون الوطني – الكويت نموذجاً ،ص .81
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والية يكون مخالفاً لذلك".

()17

 -الدسذذتور األسذذباني ( )1273الذذذي تذذنص المذذادة  1/28منذذه علذذى أن "تُصذذبح

المعاهذذدات الدوليذذة المبرمذذة صذذحيحاً ،بمجذذرد نشذذرها رسذذمياً فذذي إسذذبانيا ،جذذزءاً مذذن

النظام القانوني الداخلي".

()13

تعقيب على النظريتين:
من وجهة نظر القانون الدولي ،الدول تكون بصفة عامة حرة في اختيار

االسلوب الداخلي الذي وفقاً له تفي بالتزاماتها الدولية؛ فالدول حرة في دستورها في
االختيار بين التطبيق المباشر للقانون الدولي أو االستقبال وتحويله إلى قانون

داخلي عن طريق تشريع .غير أنه أياً كان االختيار ،فإن على الدولة االلتزام بأن
()12

تُنفذ تعهداتها والتزاماتها الدولية بحسن نية ،واال كانت مسئولة دولياً.

في هذا الصدد ،ينبغي اإلشارة إلى أن القضاء الدولي مستقر على سمو قواعد

القانون الدولي على قواعد القانون الداخلي ،وعلى مسئولية الدولة في حالة مخالفة

قانونها الداخلي للقانون الدولي .ففي أول قضية تُعرض على المحكمة الدائمة للعدل
الدولي ،ثارت مشكلة التعارض بين :معاهدة فرساي ( )1212التي تنص في المادة
 831منها على أن تكون قناة كييل حرة ومفتوحة – على قدم المساواة  -لكل السفن
( )17تنص المادة  2/8من الدستور األمريكي على ما يلي:

“This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in
Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the
Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the
Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or
”Laws of any State to the Contrary notwithstanding.

( )13تنص المادة  1/28من الدستور األسباني على ما يلي:

“Validly concluded international treaties once officially published in Spain
”shall constitute part of the internal legal order.

( )12تجب مالحظة أن المحاكم الدولية ال تُعلن بطالن القانون الداخلي الصادر بالمخالفة لمعاهدة
دولية (الدولة طرف فيها) وذلك احتراماً لسيادة هذه الدولة.
[السنة الثامنة والعشرون] [العدد التاسع والخمسون -رمضان  3415يوليو ]1034
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التجارية والحربية للمم كافة التي في حالة سالم مع ألمانيا( ،)21والقانون األلماني
()21

المتعلق بالحياد ( 21يوليو .)1221

وقررت المحكمة تطبيق أحكام المعاهدة،

وذكرت أنه "ال يمكن في أي حال ،أن تسمو أحكام قانون الحياد ،الصادرة من قبل
()22

دولة ،على نصوص معاهدة السالم".

كذلك أكدت المحكمة  -في قضية الجماعات

اليونانية البلغارية – على أن "هناك مبدأ مقبوال عمومًا للقانون الدولي أنه ،في العالقات
بين السلطات التي هي أطراف متعاقدة في معاهدة ،ال يمكن أن تسود -نصوص

القانون المحلي على نصوص المعاهدة".

()28

كما قررت محكمة العدل الدولية –

باإلجماع  -في رأيها االستشاري الصادر عام  1233على أن "القانون الدولي يسمو
()24

على القانون المحلي".
( )21انظر:

The Peace Treaty of Versailles to the Kiel Canal, in Part XI1, entitled "Ports, Waterways and
Railways", Section VI. This Section commences with a provision of a general and
peremptory character, contained in Article 380, which is as follows: "The Kiel Canal and its
approaches shall be maintained free and open to the vessels of commerce and of war of all
nations at peace with Germany on terms of entire equality". Case of the S.S. "Wimbledon",
Series A, Judgment of 17 August 1923, P. 21.

( )21في أعقاب الحرب التي نشبت بين بولندا وروسيا ( ،)1221أصدرت ألمانيا قانوناً يخولها الوقوف
على الحياد تجاه هذه الحرب .ولهذا ،منعت ألمانيا ،سفينة ويمبلدون (سفينة تجارية إنجليزية مؤجرة
لشركة فرنسية) التي كانت تنقل شحنة من المواد الحربية الفرنسية إلى قاعدة بحرية في دانزج
(ببولندا) من المرور عبر قناة كييل (بألمانيا) .ولم تسمح ألمانيا للسفينة بالمرور في قناة كييل على
أساس أن ألمانيا تقف على الحياد بشأن حالة الحرب بين بولندا وروسيا .ومن ثم اضطرت السفينة
للعودة وأن تسلك طريقاً مختلفاً مما كبدها خسائر ،ومن ثم احتجت بريطانيا وكذلك فرنسا التي
طالبت بالتعويض .وقد واجهت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في هذه القضية مشكلة التنازع بين:
معاهدة صلح فرساي التي تُقرر فتح قناة كييل للمالحة الدولية ،والقانون األلماني الداخلي المتعلق
بالحياد وقت الحرب .وقد انتهت المحكمة إلى أولوية معاهدة فرساي.
( )22انظر:

"In any case a neutrality order, issued by an individual State, could not prevail over the
provisions of the Treaty of Peace." Case of the S.S. "Wimbledon", p. 29.

( )28ذكرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي ما يلي:

"it is a generally accepted principle of international law that in the relations between
Powers who are contracting Parties to a treaty, the provisions of municipal law cannot
prevail over those of the treaty." The Greco-Bulgarian "Communities" Advisory Opinion
of 31 July 1930, Series B, No. 17, p. 32.

( )24كان الكونجرس األمريكي قد أصدر "قانون مكافحة اإلرهاب" بهدف تطبيقه على مقر منظمة
التحرير الفلسطينية في نيويورك ،ومن ثم إغالقه .وقد تم االعتراض على ذلك بأنه مخالف
التفاق المقر بين األمم المتح ذ ذ ذ ذ ذدة والحكومذ ذ ذ ذ ذ ذ ذة األمريكية ( )1247والذى بمقتضاه ال يج ذ ذوز=
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املبحث الثاين
نفاذ املعاهدة الدولية يف دستور
دولة اإلمارات العربية املتحدة
يتوقذف نفذذاذ المعاهذذدة الدوليذذة فذذي الدولذذة علذى مذذا إذا كذذان دسذذتورها يعتنذذق نظريذذة

ثنائيذذة القذذانون أم نظريذذة وحذذدة القذذانون ،وعلذذى وجذذود نصذذوص بهذذذا الدسذذتور تؤكذذد

احترام المعاهدة الدوليذة .ولمعرفذة كيفيذة نفذاذ المعاهذدة الدوليذة فذي اإلمذارات ،نعذرض

في المطلب األول لموقف الدستور اإلمذاراتي مذن النظذريتين السذابقتين ،ونعذرض فذي
المطلب الثاني لمبدأ احترام المعاهدة الدولية في الدستور اإلماراتي.

املطلب األول
موقف الدستور اإلمارايت من النظريتني السابقتني

تُحدد كل دولذة بمطلذق حريتهذا عذن طريذق دسذتورها شذروط نفذاذ المعاهذدة الدوليذة
داخذذل نظامهذذا القذذانوني .وقذذد حذ َّذد تد دسذذتور دولذذة اإلمذذارات العربيذذة المتحذذدة ()1271

هذذذا األمذذر فذذي المذذادة  4/47التذذي تذذنص علذذى أن" :يتذذولى المجلذذس األعلذذى لالتحذذاد
التصذذديق علذذى المعاهذذدات واالتفاقيذذات الدوليذذة ،ويذذتم هذذذا التصذذديق بمرسذذوم ".وهذذذا
=للحكومة األمريكية ذلك ،ويتعين عند الخالف اللجوء إلى التحكيم .وازاء إصرار الحكومة
األمريكية ،طلبت الجمعية العامة للمم المتحدة الرأى االستشارى من محكمة العدل الدولية.
قررت محكمة العدل الدولية – باإلجماع  -في رأيها االستشارى "إنه من الكافى أن نستدعى
المبدأ األساسي للقانون الدولي وهو أن القانون الدولي يسمو على القانون المحلي .هذا المبدأ
تم تأكيده عن طريق حكم قضائى منذ فترة طويلة في  14سبتمبر  1372في قضية االباما
بين المملكة المتحدة والواليات المتحدة".

Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section 21 of the United Nations
Headquarters Agreement of 26 June 1947, Advisory Opinion Of 26 April 1988, Para.
57: "It would be sufficient to recall the fundamental principle of international law that
international law prevails over domestic law. This principle was endorsed by judicial
decision as long ago as the arbitral award of 14 September 1872 in the Alabama case
"between Great Britain and the United States.

وخلصت المحكمة إلى أن "الواليات المتحدة تكون ملتزمة بأن تحترم االلتزام باللجوء إلى
التحكيم طبقاً للقسم  21من اتفاق المقر".

Para. 57: “The Court must therefore conclude that the United States is bound to respect
the obligation to have recourse to arbitration under section 21 of the Headquarters
"Agreement.

[السنة الثامنة والعشرون] [العدد التاسع والخمسون -رمضان  3415يوليو ]1034
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النص تم تفصيله في المذادة  12مذن قذرار مجلذس الذوزراء بالالئحذة الداخليذة لمجلذس

وزراء اإلم ذذارات العربي ذذة المتح ذذدة

()1272

()29

الت ذذي ت ذذنص عل ذذى أن "يك ذذون إبذ ذرام

المعاهدات واالتفاقيات الدولية بمرسوم وتكون لها قوة القذانون بعذد إبرامهذا والتصذديق

عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .ويبلغ مرسوم إبذرام المعاهذدة مشذفوعاً بنصذها ومذا

يناسب من بيان إلى المجلس الوطني االتحادي بكتاب يوجهه رئذيس مجلذس الذوزراء

إلى رئيس المجلس الوطني االتحادي .يجب استصدار قانون لنفاذ معاهدات الصذلح
والتحذ ذذالف والمعاهذ ذذدات المتعلقذ ذذة بأ ارضذ ذذي الدولذ ذذة أو بحقذ ذذوق الم ذ ذواطنين العامذ ذذة أو

حمذل خ ازنذة االتحذاد
الخاصة ومعاهدات التجارة والمالحة واإلقامة والمعاهدات التي تُ ِّ
نفقات غير واردة في الميزانية أو تلك التي تتضمن تعديالً لقوانين االتحاد".
ويقصذذد بالمعاهذذدة الدوليذذة اتفذذاق
وتتعلذذق هاتذذان المادتذذان بنفذذاذ المعاهذذدة الدوليذذةُ .
()28

وهذذذ االتف ذذاق

دولذذي ُيعقذذد ب ذذين دولتذذين أو أكث ذذر كتابذذة ويخض ذذع للقذذانون ال ذذدولي.
الذذدولي لذذه أسذذماء عديذذدة ،مثذذل :المعاهذذدة ،االتفاقيذذة ،االتفذذاق ،البروتوكذذول ،النظذذام،

الميثذذاق ،الدسذذتور .وقذذد اسذذتخدم الدسذذتور اإلمذذاراتي تعبيذذر "المعاهذذدات واالتفاقيذذات

الدولية" ليشمل كافة االتفاقات الدولية أياً كانت التسمية التي تُطلق عليها.
ووفقاً للمادتين السابقتين ،ينبغي التمييز بين نوعين من المعاهدات:

( )9المعاهةةةدات األكثةةةر أهميةةةة :وهذذي معاهذذدات الصذذلح والتحذذالف والمعاهذذدات

المتعلقة بأ ارضذي الدولذة أو بحقذوق المذواطنين العامذة أو الخاصذة ومعاهذدات التجذارة

حم ذذل خ ازن ذذة االتح ذذاد نفق ذذات غي ذذر واردة ف ذذي
والمالح ذذة واإلقام ذذة والمعاه ذذدات الت ذذي تُ ِّ

( )29صدرت الالئحة الداخلية لمجلس وزراء اإلمارات العربية المتحدة في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ  81ذو القعدة  1821هجرية ،الموافق  18يناير  1272ميالدية.
( )28المادة (/1/2أ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (.)1282
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ويتطلذب لنفذاذ هذذه المعاهذدات
الميزانية أو تلك التي تتضمن تعديالً لقوانين االتحادُ .

الشرطان التاليان:

أ -تصديق المجلس األعلى لالتحاد.

()27

ب -صدور قانون.

وتج ذذب مالحظ ذذة أن ذذه وفقذ ذًا للم ذذادة  111م ذذن الدس ذذتور اإلم ذذاراتي ،فإن ذذه ُيتطل ذذب

إلصدار قانون أن ُيعرض مشروع هذا القانون علذى المجلذس الذوطني االتحذادي؛ أي
أنذذه يتعذذين عذذرض المعاهذذدة علذذى المجلذذس الذذوطني .كمذذا أنذذه وفق ذًا للمذذادة  111مذذن
الدسذتور فإنذه يجذب أن "تُنشذر القذوانين فذي الجريذدة الرسذمية لالتحذاد خذالل أسذذبوعين
عل ذذى األكث ذذر م ذذن ت ذذاريخ توقيعه ذذا واص ذذدارها م ذذن قب ذذل رئ ذذيس االتح ذذاد ،بع ذذد تص ذذديق

المجلس األعلى عليها ويعمل بها بعذد شذهر مذن تذاريخ نشذرها فذي الجريذدة المذذكورة،
ما لم ُينص على تاريخ آخر في القانون ذاته ".أي أنه يتعين نشر القانون المتض نذمن
المعاهدة ،وال بد من مرور شهر على النشر قبل العمل بالمعاهدة.

( )2المعاهةةةدات األخةةةرى :وه ذذي المعاه ذذدات الت ذذي ال تتض ذذمن أنذ ذواع المعاه ذذدات

السابق ذكرها .ويتطلب لنفاذ هذه المعاهدات الشروط التالية:
أ -تصديق المجلس األعلى لالتحاد.
ب -صدور مرسوم (اتحادي).

ج -النشر في الجريدة الرسمية.

د -إبالغ المجلس الوطني االتحادي بمرسوم إبذرام المعاهذدة مشذفوعًا بنصذها ومذا
ُيناسذب مذذن بيذذان ،وذلذذك عذذن طريذذق كتذاب يوجهذذه رئذذيس مجلذذس الذذوزراء إلذذى
رئيس المجلس الوطني االتحادي.

( )27وفقاً التفاقية فيينا لقانون المعاهدات  -المادة (/1/2ب)" ،التصديق"" ،القبول"" ،الموافقة"،
"االنضمام" تعني في كل حالة اإلجراء الدولي المسمى بهذا االسم والذى تُثبت الدولة بمقتضاه
على المستوى الدولي ارتضاءها االلتزام بالمعاهدة.
[السنة الثامنة والعشرون] [العدد التاسع والخمسون -رمضان  3415يوليو ]1034
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وخالصة األمر ،أنه يجب لنفاذ المعاهدة:

أ -تصديق المجلس األعلى لالتحاد.

ب -صذذدور قذذانون اتحذذادي (بالنسذذبة إلذذى المعاهذذدات األكثذذر أهميذذة) أو مرسذذوم
اتحادي (بالنسبة لباقى المعاهدات).

ج -النشر في الجريدة الرسمية.

د– العذذرض علذذى المجلذذس الذذوطني االتحذذادي (بالنسذذبة إلذذى المعاهذذدات األكثذذر
أهمية) أو إبالغه (بالنسبة إلى باقى المعاهدات).

الدستور اإلماراتي يأخذ بمبدأ ثنائية القانون:
ُيالح ذذظ أن ذذه ف ذذي ن ذذوعي المعاه ذذداتُ ،يتطلنذ ذب ص ذذدور مرس ذذوم اتح ذذادي أو ق ذذانون

اتحادي حتى تُصبح المعاهدة نافذة .ووفقاً لذذلك ،فذإن الدسذتور اإلمذاراتي يأخذذ بمبذدأ
()23
فيتطلذذب اسذذتقبال المشذذرع الذذداخلي المعاهذذدة عذذن طريذذق
بنظريذذة ثنائيذذة القذذانون ؛ ُ
مرسوم أو قانون ،وتحويلها إلى قواعد داخلية ،ومن ثم تصبح جزءاً من قانون الدولة

الداخلي ،ويلتزم القضاء الوطني بتطبيقها ألنها قانون داخلي.

وفذ ذذي الممارسذ ذذة ،يذ ذذتم التصذ ذذديق علذ ذذى المعاهذ ذذدات بمرسذ ذذوم اتحذ ذذادي .ويتضذ ذذمن

المرسذذوم مذذادتين؛ تتعلذذق األولذذى بالموافقذذة علذذى المعاهذذدة الدوليذذة والمرفذذق نصوصذذها
بهذذذا المرسذذوم ،وتذذنص الثانيذذة علذذى أنذذه "علذذى الذذوزراء كذذل فيمذذا يخصذذه تنفيذذذ هذذذا

ويرفذق
وينشر في الجريدة الرسمية ".ويوقع المرسوم من قبل رئذيس الدولذةُ .
المرسومُ ،
()22
بالمرسوم نصوص المعاهدة.

( )23من أنصار هذا الرأى :د .علي إبراهيم ،النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع
أم تكامل ،ص  ،171هامش 1؛ د .عبد اهلل عبد اللطيف المسلمانى ،نفاذ المعاهدات الدولية
في دول مجلس التعاون الخليجى وبصفة خاصة في دولة قطر ،ص .113 ،118
( )22من أمثلة المراسيم :مرسوم اتحادي رقم  91صادر بتاريخ  1232/9/18الموافق  28رجب
 1412بشأن الموافقة على االتفاقية الخاصة بساعات العمل في الصناعة عام  .1212وقد
ُن ِش تر هذا المرسوم االتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم  119ص .32
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??????? ??????? ???????? ???? ????? ?? ??????? ???????? ??? Allam:

[د .وائل أمحد عالم]

وباإلضافة إلى االستقبال ،فإن هناك اإلحالة من ِقبذل الدسذتور اإلمذاراتي؛ فتذنص

المادة الثانية على أن ُ"يمارس االتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا
الدستور السيادة على جميذع األ ارضذي والميذاه اإلقليميذة الواقعذة داخذل الحذدود الدوليذة

لإلم ذذارات األعض ذذاء ".وت ذذنص الم ذذادة الثالث ذذة عل ذذى أن "تُم ذذارس اإلم ذذارات األعض ذذاء
الس ذذيادة عل ذذى أ ارض ذذيها ومياهه ذذا اإلقليمي ذذة ف ذذي جمي ذذع الش ذذؤون الت ذذي ال يخ ذذتص به ذذا
االتحذذاد بمقتضذذى هذذذا الدسذذتور ".فتحديذذد الميذذاه اإلقليميذذة كذذان بذذالرجوع إلذذى القذذانون

الدولي.

()81

ففي هذين النصين توجد إحالة واضحة إلذى القذانون الذدولي ،وهذي إحالذة

بدون استقبال؛ أي تظل القاعدة دولية وال تتحول إلى قاعدة داخلية.

()81

ومفاد ما تقدم ،أنه وفقاً للدستور ،ال تنفذذ المعاهذدة الدوليذة فذي دولذة اإلمذارات إال

إذا ص ذذدرت بمرس ذذوم أو ق ذذانون؛ أي ُيش ذذترط اس ذذتقبال المعاه ذذدة ع ذذن طري ذذق ص ذذدور
مرسوم أو قانون ُيدمجها في النظام القانوني اإلماراتي.

املطلب الثاين
مبدأ احترام املعاهدة الدولية يف الدستور اإلمارايت

يترت ذذب عل ذذى نف ذذاذ المعاه ذذدة أن تلت ذذزم ال ذذدول األطذ ذراف باحترامه ذذا ،وذل ذذك تطبيقذ ذاً
لقاعدة "الوفاء بالعهد"؛ وهذه القاعدة هي أساس االلتذزام بالمعاهذدة الدوليذة .ونسذتطيع
أن نجذذد تأكيذذدًا مذذن ِقبذذل الدسذذتور اإلمذذاراتي علذذى احتذرام المعاهذذدة الدوليذذة مذذن خذذالل
( )81تجدر اإلشارة إلى أنه تم تحديد المياه اإلقليمية لإلمارات الحقا بمقتضى قانون اتحادي رقم()12
لسنة  1228في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة اإلمارات العربية المتحدة (المادة .)4
( )81من أمثلة النصوص التي تُحيل على المعاهدات الدولية :المادة  13من قانون العقوبات
االتحادي ( )1237/8التي تنص على أنه "مع عدم اإلخالل باالتفاقيات والمعاهدات التي
تكون الدولة طرفاً فيها ،ال تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن
األجنبية في إحدى موانئ الدولة أو في بحرها اإلقليمي إال في إحدى الحاالت اآلتية -8 ...
اذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية "...
فمعرفة من هو القنصل تكون بالرجوع للقانون الدولي .كذلك تنص المادة  29من القانون نفسه
على أنه "مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة األولى من المادة ( )1ال يسري هذا القانون على
األشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى االتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون
الداخلي وذلك في إقليم دولة اإلمارات العربية المتحدة ".ففي هذا النص توجد إحالة واضحة
إلى المعاهدات الدولية.
[السنة الثامنة والعشرون] [العدد التاسع والخمسون -رمضان  3415يوليو ]1034

21

111

Published by Scholarworks@UAEU, 2014

Journal Sharia and Law, Vol. 2014, No. 59 [2014], Art. 3

[وضع املعاهدة الدولية يف دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة ]

إشارته الصريحة إلى الشريعة اإلسذالمية ومبذادا األمذم المتحذدة ،و إشذارته الضذمنية

إلى العرف الدولي.

أو ًال :الشريعة اإلسالمية:
تنص المادة السابعة من الدستور اإلمذاراتي علذى أن "اإلسذالم هذو الذدين الرسذمي

لالتحذذاد ،والشذريعة اإلسذذالمية مصذذدر رئيسذذي للتشذريع فيذذه ".ووفقذًا لهذذذا الذذنص ،فذذإن

المشرع اإلماراتي يعمل على أن تكون تشريعاته مستمدة مذن الشذريعة اإلسذالمية ،وال

يتصور –مطلقًا– أن يضع المشرع تشريعًا يقصد فيه الخروج على أحكام الشريعة.

ومن أحكام الشريعة؛ الوفاء بالعهد ،فلقد تضذمن القذرآن الكذريم العديذد مذن اآليذات
ِ
ال"( " ،)82تو تم ْن
ان تم ْس ُؤو ً
التي تحث على احترام العهود؛ مثل " :توأ ْتوفُوْا بِاْل تع ْهد ِإ َّن اْل تع ْه تد تك ت
()88
اه تد علت ْيه اللَّه فتسيؤتِ ِ
اهذدتو ْم توالت
يه أ ْ
تج اًر تع ِظيماً"  ،ت"وأ ْتوفُذوْا بِ تع ْه ِذد اللن ِذه ِإ تذا تع ت
أ ْتوفتى بِ تما تع ت ت ُ ت ت ُ ْ
ِ
ِِ
ذون .توتال
تتنقُ ُ
ان تب ْع تد تت ْوكيد تها توقت ْد تج تعْلتُُم اللن ته تعلت ْي ُك ْم تكفيالً ِإ َّن اللن ته تي ْعلت ُم تما تت ْف تعلُ ت
ضوْا األ ْتي تم ت
ِ
ِ
ِ
تت ُك ُ َّ ِ
ذون
ضْ
ون أ ْتي تم ت
ذان ُك ْم تد تخ ًذال تب ْي تذن ُك ْم أ ْ
ونوا تكالتي تن تق ت
تن تت ُك ت
ت تغ ْزلتهتا م ْن تب ْعد قُ َّوٍة أ ْتن تكاثًا تتتَّخذ ُذ ت
ِ
َّ ِ ِ
ُم ذةه ِهذذي أ ْترتبذذى ِمذ ْذن أ َّ ٍ ِ
امذ ِذة تمذذا ُك ْنذذتُ ْم ِفيذ ِذه
أ َّ
ُمذذة إَّن تمذذا تيْبلُذذو ُك ُم اللذذهُ بذذه توتل ُي تبِّيذ تذن َّن تل ُكذ ْذم تيذ ْذوتم اْلق تي ت
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ و
ذاء
ذاء اللَّذهُ لت تج تعلت ُكذ ْذم أ َّ
تت ْختتلفُ ت
ذاء توتي ْهذذدي تم ْذن تي تشذ ُ
ُمذةً تواحذ تذدةً تولتك ْذن ُيضذل تمذ ْذن تي تش ُ
ذون .تولت ْذو تشذ ت
ذان ُك ْم تد تخذ ًذال تب ْيذ تذن ُك ْم فتتتذ ِذزَّل قتذ تذد هم تب ْعذ تذد ثُُبوتِهتذذا
ذون .توتال تتتَّ ِخ ذ ُذوا أ ْتي تمذ ت
تولتتُ ْس ذ تألُ َّن تع َّمذذا ُك ْنذذتُ ْم تت ْع تملُذ ت
يل اللَّ ذ ِذه ولت ُك ذذم عذ ذ تذا ه ِ
وتتذ ذ ُذوقُوا ال وس ذذوء بِم ذذا ص ذ تذد ْدتُم تع ذ ْذن سذ ذبِ ِ
ذيم"( )84وه ذذذه اآلي ذذات
ت ْ ت
ت
ب تعظ ذ ه
ت ت ت ْ
ت
( )82اإلسراء {.}84
( )88الفتح {.}11
( )84النحل { .}24 - 21في تفسير هذه اآليات ،يذكر اإلمام محمد أبو زهرة" :ومعنى قوله تعالى:
"وتال تت ُك ُ َّ ِ
ت تغ ْزلتهتا ِم ْن تب ْع ِد قَُّوٍة أ ْتن تكاثًا" أن من ينقض عهده من الدول يكون كتلك
ضْ
ونوا تكالتي تنقت ت
ت
الحمقاء التي تغزل غزلها وتقويه ،ثم تنقضه ،وفي هذا إشارة إلى أن العهد قوة ،ونكثه إزالة
ِ
ون أ ْتي تم تان ُك ْم تد تخ ًال تب ْيتن ُك ْم" أن تتخذوا العهود للغش
لهذه القوة ،ومعنى قوله تعالى " :تتتَّخ ُذ ت
ُم ٍة" أن تكون أمة
ك
ت
تن
أ
"
قوله:
والخديعة ،وما هذا يرضاه اهلل ،ومعنى
ُمةه ِه تي أ ْترتبى ِم ْن أ َّ
ون أ َّ
ْ تُ ت
أكثر عدداً ونماء وسعة في األرض من أمة أخرى ،فإن القوة التي تكون من نقض العهود
مآلها الزوال ،ومعنى قوله تعالى" :فتتت ِز َّل قت تد هم تب ْع تد ثُُبوتِهتا" أن نقض العهود يؤدي إلى ضعف
القوة والنقض في ذاته زلل للمم ".اإلمام محمد أبو زهرة ،العالقات الدولية في اإلسالم ،دار
الفكر العربي ،ص  ،41هامش .2
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??????? ??????? ???????? ???? ????? ?? ??????? ???????? ??? Allam:

[د .وائل أمحد عالم]

واضحة الداللة على قدسية الوفاء بالعهود والمواثيق()89؛ وفي هذا يقول المولى عزل
صذ ُذرو ُك ْم ِفذذي الذ ِّذد ِ
ين فت تعلتذ ْذي ُك ُم َّ
ذاق
صذ ُذر ِإ َّال تعلتذذى قتذ ْذوٍم تب ْيذ تذن ُك ْم توتب ْيذ تذنهُ ْم ِميثتذ ه
الن ْ
وجذذل :ت"وِا ِن ْ
استتْن ت
()87
ِ
َّ
ير"( )88فالميثاق مقدم على نصرة المسلمين.
تواللهُ بِ تما تت ْع تملُ ت
ون تبص ه
من مجموع ما تقدم ،فإن الشريعة اإلسالمية تتطلب –علذى نح ٍذو واضذح– م ارعذاة

()83
العهذود والمعاهذذدات .وهذذذا األمذذر يوجذذب علذى المشذذرع اإلمذذاراتي أال يسذذن تشذريعاً
ُيخالف المعاهدات التي تلتزم بها دولة اإلمارات.

ثانياً :مبادئ األمم المتحدة:

ت ذذنص المذ ذذادة  12مذ ذذن الدسذ ذذتور اإلمذ ذذاراتي علذ ذذى أن "تسذ ذذتهدف سياسذ ذذة االتحذ ذذاد

الخارجي ذذة نصذ ذرة القض ذذايا والمص ذذالح العربي ذذة واإلس ذذالمية وتوثي ذذق أواص ذذر الص ذذداقة
والتع ذذاون م ذذع جمي ذذع ال ذذدول والش ذذعوب ،عل ذذى أس ذذاس مب ذذادا ميث ذذاق األم ذذم المتح ذذدة،

واألخالق المثلى الدولية ".ومن مبادا األمم المتحدة – حسذبما جذاء فذي المذادة 2/2

مذذن ميثذذاق األمذذم المتحذدة  -أنذذه "لكذذي يكفذذل أعضذذاء الهيئذذة ألنفسذذهم جميعذًا الحقذذوق
والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نيذة بااللت ازمذات التذي أخذذوها
على أنفسهم بهذا الميثاق ".وعلى ذلك ،فإن الدستور اإلمذاراتي يشذير إلذى مبذدأ تنفيذذ

الدول  -بحسن نية  -لتعهداتها؛ ومن هذه التعهدات احترام المعاهدات الدوليذة التذى
()89

()88

()87
()83

د.حامد سلطان ،أحكام القانون الدولي في الشريعة اإلسالمية ،دار النهضة العربية ،ص 218
"وعلماء الشريعة يجمعون على أن الوفاء بالعهود مبدأ ال يجوز النقاش فيه أو التهوين من
شأنه بوصفه أساساً لجميع المعامالت ،وبهذا وصلوا إلى تقرير أساس اإللزام للمعاهدات في
زمان لم يكن فيه الوفاء بالعهود متعارفاً عليه بين الجماعات الدولية".
األنفال { .}72يذكر د .محمد طلعت الغنيمي" :وهذه اآلية الجليلة تؤكد قوة الميثاق ولو في
سبيل نصرة مسلمين مضطهدين يستنصرون المسلمين .وفي هذا ما فيه من الروعة فإن لرعاية
المواثيق أث اًر كبي اًر في إشاعة الطمأنينة والسكينة في العالقات الدولية ".د .محمد طلعت
الغنيمي ،قانون السالم في اإلسالم ،منشأة المعارف ،األسكندرية ،ص .998
د .وهبه الزحيلي ،أحكام المعاهدات في الشريعة اإلسالمية ،مجلة الشريعة والقانون (جامعة
األزهر) ،ع  ،1221 ،4ص " :2وال يجوز للمسلمين أن ينصروا إخوانهم المسلمين في بلد
غير إسالمى على المعاهدين لنا من الكفار".
تجدر اإلشارة إلى أنه وفقاً للشريعة اإلسالمية ،ال يجوز عقد معاهدة تنطوى على تعطيل فرض
من فروض اإلسالم أو تؤدي إلى اإلضرار بمصالح المسلمين.

[السنة الثامنة والعشرون] [العدد التاسع والخمسون -رمضان  3415يوليو ]1034
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عهد الدستور مهمة اإلشراف على تنفيذها لمجلس الوزراء؛ فتنص المذادة  7/81مذن

الدسذ ذذتور علذ ذذى أن ُيمذ ذذارس مجلذ ذذس الذ ذذوزراء ،بوجذ ذذه خذ ذذاص ،اإلش ذ ذراف علذ ذذى تنفيذ ذذذ
المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يبرمها االتحاد.

وحقيقة األمر ،هناك تأكيد هذا األمر في الدستور .فالمذادة  147تذنص علذى أنذه

"ال يخذذل تطبيذذق هذذذا الدسذذتور بمذذا ارتبطذذت بذذه اإلمذذارات األعضذذاء فذذي االتحذذاد مذذع
الذذدول والهيئذذات الدوليذذة مذذن معاهذذدات أو اتفاقيذذات ،مذذا لذذم يجذذر تعذذديلها أو إلغاؤهذذا

باالتف ذذاق ب ذذين األطذ ذراف المعني ذذة ".فه ذذذا ال ذذنص – وان كان ذذت ل ذذه طبيع ذذة انتقالي ذذة –

يكشذف عذذن تأكيذذد دولذذة اإلمذذارات منذذذ نشذذأتها ووضذذع الدسذذتور ( 2ديسذذمبر )1271

احت ذرام المعاهذذدات وقدسذذيتها ،حيذذث تذذم الذذنص علذذى أن وضذذع الدسذذتور ال يذذؤثر فذذي

سريان المعاهدات السابقة عليه.
ثالثاً :العرف الدولي:

بدايذة ،تجذب مالحظذذة أن العذرف العذذالمى ُملذزم للذذدول حديثذة النشذذأة حتذى وان لذذم
تش ذذارك ف ذذي تكوين ذذه )31(.وه ذذذا م ذذا أكدتذ ذه محكم ذذة الع ذذدل الدولي ذذة؛ ف ذذذكرت" :قواع ذذد
والت ازمذذات القذذانون العذذام أو العرفذذي ،بحكذذم طبيعتهذذا ،لهذذا قذذوة متسذذاوية بالنسذذبة إلذذى

جميذذع أعضذذاء المجتمذذع الذذدولي ،ومذذن ثذذم ،ال تخضذذع ،ألى اسذذتبعاد تُمارسذذه دولذذة
()40

ولهذذذا تمذت االشذذارة

بإرادتهذذا  -مذذن جانذذب واحذذد  -تحقيقذًا لمصذذالحها الخاصذذة".
إل ذذى الع ذذرف ف ذذي الم ذذادة  1/83م ذذن النظ ذذام األساس ذذي لمحكم ذذة الع ذذدل الدولي ذذة كأح ذذد

المصادر التي ُيرجع إليها عند الفصل في النزاعات بين الدول.

( )82راجع :د .عبد العزيز محمد سرحان ،القانون الدولي العام ,ص .132- 131
( )41انظر:

North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Netherlands), Judgment Of
20 February 1969, p. 38, para. 63: "general or customary law rules and obligations
which, by their very nature, must have equal force for all members of the international
community, and cannot therefore be the subject of any right of unilateral exclusion
"exercisable at will by any one of them in its own favour.
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وعلى ذلك فإن العذرف الذدولي ملذزم لدولذة اإلمذارات .ويقضذى العذرف الذدولي بذأن

الت ازمذذات الذذدول  -العرفيذذة واالتفاقيذذة – ُمقدمذذة علذذى قوانينهذذا الداخليذذة .ففذذي قضذذية

اآلبامذذا ،حكمذذت محكمذذة التحكذذيم بتغليذذب العذذرف الذذدولي المتعلذذق بالت ازمذذات الدولذذة
()41

المحايدة على ما ُيقرره النظام القانوني الداخلي.
وقذذد أشذذار الدسذذتور اإلمذذاراتي – فذذي المذذادة  - 12إلذذى "األخذذالق المثلذذى الدوليذذة"

التذذى تتضذذمن احتذرام األعذراف الدوليذذة .كذذذلك أشذذار الدسذذتور إلذذى العذذرف مذذن خذذالل

التزامه بالمواثيق الدولية عموماً ،وبصرف النظر عن انضمام اإلمارات إليها؛ فتنص

المذذادة  41مذذن الدسذذتور علذذى أن "يتمتذذع األجانذذب فذذي االتحذذاد بذذالحقوق والحريذذات

المق ذذررة ف ذذي المواثي ذذق الدولي ذذة المرعي ذذة ,أو ف ذذي المعاه ذذدات واالتفاقي ذذات الت ذذي يك ذذون

االتحاد طرفًا فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها ".وتنص المادة  141على أن "يكون
إعذذالن قيذذام الحذذرب الدفاعيذذة بمرسذذوم يصذذدره رئذذيس االتحذذاد بعذذد مصذذادقة المجلذذس

األعلذذى عليذذه ،أمذذا الحذذرب الهجوميذذة فمحرمذذة عم ذالً بأحكذذام المواثيذذق الدوليذذة".

()42

( )41في أثناء حرب االنفصال األهلية األمريكية التي قامت سنة  ،1389قام الكونفدراليون
الجنوبيون بتجهيز عدة سفن حربية في الموانئ اإلنجليزية .وقد اشتركت هذه السفن في الحرب
ضد الفيدراليين الشماليين وأوقعت بهم خسائر وأغرقت الكثير من سفن الشماليين ،ومن ثم أدت
إلى إطالة النزاع .وبعد نهاية الحرب بانتصار الشماليين ،طالبت حكومة الواليات المتحدة
األمريكية حكومة المملكة المتحدة بتعويضها عن هذه الخسائر .واتفقت الحكومتان على رفع
األمر إلى محكمة تحكيم حيث تمسكت الحكومة األمريكية بأن انجلت ار لم ت ارع شروط الحياد
الذي أعلنته في بداية الحرب وأخلت بالتزاماتها كدولة محايدة ،بينما تمسكت انجلت ار بأنه ليس
في قانونها الداخلي ما يمنع إنشاء وتجهيز هذه السفن .وقد حكمت محكمة التحكيم ()1372
بأن تدفع بريطانيا للواليات المتحدة  19,9مليون دوالر وذلك على أساس أنه ال يمكن عدم
تطبيق العرف الدولي تحت ذريعة عدم كفاية النظام القانوني الداخلي.

"And whereas the government of Her Britannic Majesty cannot justify itself
for a failure in due diligence on the plea of insufficiency of the legal means of
"action which it possessed.

راجع :د .على صادق أبو هيف ،القانون الدولي العام ،ص  ،31هامش 1؛

Ian Brownlie, Principles of Public International Law, p. 34.

( )42د .أحمد أبو الوفا ،الوسيط في القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية ،ط– 1229 ،1
 ،1228ص " :137هناك العديد من القواعد العرفية التي استقر العمل على ضرورة اتباعها
وااللتزام بها ،حتى ولو كانت هناك أشخاص قانونية لم تشارك في صنعها ،بل حتى لو
عارضتها صراحة :مثال ذلك القاعدة التي تحرم الحرب العدوانية غير المشروعة".
[السنة الثامنة والعشرون] [العدد التاسع والخمسون -رمضان  3415يوليو ]1034
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فاألجانذذب يتمتعذذون بذذالحقوق المقذذررة فذذي المواثيذذق الدوليذذة المرعيذذة ،كذذذلك فذذإن إباحذذة

ال بأحك ذذام المواثي ذذق الدولي ذذة.
الح ذذرب الدفاعي ذذة وتحذ ذريم الح ذذرب الهجومي ذذة يك ذذون عمذ ذ ً
والت ذزام دولذذة اإلمذذارات بهذذذه المواثيذذق الدوليذذة المرعيذذة مؤسذذس علذذى مذذا تتضذذمنه مذذن
عرف ملزم ،وليس على أساس كونها معاهدة حيث ال تلتزم اإلمارات إال بالمعاهدات

التي تكون طرفًا فيها ،ولم تكن اإلمارات –عند نشأتها– طرفًا في أية معاهدات بعد.

ويالحظ أن تنظيم المعاهدات الدولية كانت تحكمه القواعد العرفية ،وذلك إلى أن
ُ
دعت منظمة األمم المتحدة إلى انعقاد مؤتمر دولي في فيينا عامي 1282 ،1283
بغرض تقنين القواعد العرفية المتعلقة بالمعاهدات ووضعها في اتفاقية دولية .وقد

انتهى المؤتمر بإصدار اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ( 28مايو  )1282التي
()48

دخلت حيز النفاذ في  27يناير .1231

وقواعد هذه االتفاقية في مجملها تقنين

للقواعد العرفية المتعلقة بالمعاهدات الدولية ،ولذلك تلتزم بها الدول بصرف النظر

عن انضمامها التفاقية فيينا.

وقد نصت المادة  28من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن "كل معاهدة

نافذة تكون ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية ".ونصت المادة  27على أنه

"ال يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه
المعاهدة ".وهاتان المادتان ُم ِلزتمتان لإلمارات كعرف دولي ،ومن ثم ،فإنها على
المستوى الدولي ال يمكن لها االحتجاج بالقانون الداخلي.

وخالصة األمر إن الدستور اإلماراتي يؤكد احترام المعاهدة الدولية عن طريق

تنفيذها بحسن نية.

( )48عدد الدول األطراف باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  111دولة؛ من بينها الدول العربية اآلتية:
الكويت والسعودية وعمان والجزائر والمغرب وتونس والسودان وسوريا ومصر وليبيا.
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الفصل الثاين
مَكانة املعاهدة الدولية يف دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة
ُيحدد دستور كل دولة مكانة المعاهدة الدولية في النظام القانوني للدولة عن
طريق تحديد القوة اإللزامية للمعاهدة الدولية في مواجهة القواعد التشريعية األخرى،

وتحديد إلى أي مدى يمكن تطبيق المعاهدة في حالة تعارضها مع غيرها من

القواعد .ونتعرف على تمكانة المعاهدة الدولية في دستور دولة اإلمارات العربية
المتحدة من خالل مبحثين .فيعرض المبحث األول للقوة اإللزامية للمعاهدة الدولية

في دستور دولة اإلمارات ،ويعرض المبحث الثاني للتعارض بين المعاهدة الدولية
()44

والقواعد التشريعية األخرى.

املبحث األول
القوة اإللزامية للمعاهدة الدولية
يف دستور دولة اإلمارات

درجت دساتير الدول على إفراد أحد نصوصها لتحديد مرتبة المعاهدة الدولية في

النظام القانوني الداخلي؛ وهو األمر الذي نتعرف عليه في المطلب األول كمقدمة
للتعرف على مرتبة المعاهدة الدولية في الدستور اإلماراتي في المطلب الثاني.

املطلب األول
مرتبة املعاهدات يف دساتري الدول

ُيحدد دستور الدولة مرتبة المعاهدة الدولية في نظامها القانوني الداخلي .فقد
ُيقرر الدستور سمو المعاهدة الدولية على القوانين العادية ،أو مساواة المعاهدة
()49

للقانون في القيمة اإللزامية وذلك على النحو التالي.

( )44راجع :فتحية علي الشرجي ،تنفيذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني اإلماراتي ،دراسة
مقارنة ،رسالة ماجستير ،كلية القانون ،جامعة الشارقة ،2111 ،ص 44 – 88؛

Abdulrahim Yousif Al Awadi, Implementing Crimes Against Humanity in The United
Arab Emirates, Ph.D Thesis, University of Exeter, UK, 2006, pp. 191 -193.

(ُ )49يالحظ أنه بالنسبة للمملكة المتحدة تكون األولوية للقانون؛ فتُطبق المحاكم اإلنجليزية قانونها
الداخلي حتى لو تعارض مع القانون الدولي .كذلك يدمج النظام القانوني البريطاني القواعد
العرفية فيه بشرط أال تتعارض مع تشريع داخلي .غير انه يجب األخذ بعين االعتبار ،أن =
[السنة الثامنة والعشرون] [العدد التاسع والخمسون -رمضان  3415يوليو ]1034
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أوالً :سمو المعاهدة الدولية على القانون
تجعل دساتير بعض الدول المعاهدة في وضع أعلى من القوانين العادية؛ أي

أنها تسمو على القوانين السابقة والالحقة عليها .وفي إطار هذه الدساتير؛ تكون

المعاهدة الدولية في مرتبة وسط بين الدستور والقوانين؛ أي أن تدرج القواعد

القانونية يأخذ الشكل التالي :الدستور ثم المعاهدات الدولية ثم القوانين ثم اللوائح.

وعلى ذلك ،ال يجوز للمعاهدة الدولية أن تُخالف الدستور ،كما أنه ال يجوز ألى
قانون -أو الئحة– أن ُيخالف المعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة.
ومن أمثلة هذه الدساتير ما يلي:

 -الدستور الجزائري ( :)2113تنص المادة  182على أن "المعاهدات التي

ُيصادق عليها رئيس الجمهورية ،حسب الشروط المنصوص عليها في
الدستور ،تسمو على القانون".

 -الدستور الفرنسي ( :)1293تنص المادة  99على أن "المعاهدات أو

االتفاقات التي تم التصديق أو الموافقة عليها ،والتي تم نشرها ،تسمو على
()48

القوانين ،شريطة أن ُيطبق الطرف اآلخر هذه المعاهدة أو هذا االتفاق".

=هناك قرينة بأن البرلمان ليس في قصده أن يصدر قانوناً يتعارض مع االلتزامات الدولية
للمملكة المتحدة .ومن ثم ،إذا كان هناك غموض في التشريع ،فإنه يتعين تفسيره بأسلوب
يتمشى مع االلتزامات الدولية للمملكة المتحدة؛ راجع:

Oppenheim's international law, vol.1, pp. 61-62 “The fact that international law is part
of the law of the land does not mean that English law recognizes in all circumstances
the supremacy of international law. English statutory law is binding upon English
courts, even if in conflict with the requirements of international law, although in
doubtful cases there is a presumption that Parliament did not intend to act in a manner
contrary to the international obligations of the United kingdom. If there is any
ambiguity in a statute, and particularly (but not necessarily only) where it is expressly
enacted to give effect to a treaty, it will be interpreted in the light of and, if possible, in
”such a way as to be consistent the United kingdom’s international obligations.

( )48تنص المادة  99من الدستور الفرنسي على ما يلي:

“Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication,
une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de
”son application par l’autre partie.
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 -الدستور األلماني ( :)1242تنص المادة ( 29القانون الدولي العام والقانون

االتحادي) على أن "القواعد العامة للقانون الدولي العام تُشكل جزءاً مكمالً
للقانون االتحادي .وتأخذ هذه القواعد األسبقية على القوانين وتُنشئ مباشرة
()47

حقوقاً وواجبات على القاطنين في اإلقليم االتحادي".

 -الدستور اليوناني :تنص المادة  1/23على أن "قواعد القانون الدولي المعترف

بها عموماً ،وكذلك االتفاقيات الدولية الصادرة بتشريع والنافذة وفقاً لشروطها،

ال للقانون اليوناني الداخلي ،ويجب أن تسمو على أي نص
تُعتبر جزءًا مكم ً
()43
قانوني متعارض معها".

 -دستور روسيا االتحادية ( :)1228تنص المادة  4/19على أن "مبادا

وقواعد القانون الدولي المعترف بها عموماً ،والمعاهدات الدولية في االتحاد
الروسي هي جزء مكمل لنظامه القانوني .إذا نصت معاهدة دولية لالتحاد

الروسي على قواعد غير تلك التي ينص عليها القانون ،فإن قواعد المعاهدة

الدولية هي التي سوف تُطبق".

()42

( )47تنص المادة  29من الدستور األلماني على ما يلي:

“The general rules of public international law constitute an integral part of federal law.
They take precedence over statutes and directly create rights and duties for the
”inhabitants of the federal territory.

( )43تنص المادة  1/23من الدستور اليوناني ( )1279وفقاً آلخر تعديل في  27مايو 2113
على ما يلي:

"The generally recognised rules of international law, as well as international
conventions as of the time they are sanctioned by statute and become operative
according to their respective conditions, shall be an integral part of domestic Greek law
"and shall prevail over any contrary provision of the law.

( )42تنص المادة  4/19من دستور روسيا االتحادية على ما يلي:

“The commonly recognized principles and norms of the international law and the
international treaties of the Russian Federation are a component part of its legal system.
If an international treaty of the Russian Federation stipulates other rules than those
”stipulated by the law, the rules of the international treaty apply.
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 الدستور الهولندي ( :)2112تنص المادة  24على أن "التشريعات النافذة فيالمملكة لن تطبق إذا كان هذا التطبيق يتعارض مع نصوص المعاهدات

الملزمة لكل األشخاص أو مع ق اررات المنظمات الدولية".

()91

ثانياً :مساواة المعاهدة الدولية للقانون:
ٍ
مساو للقوانين العادية؛ أي أن
هناك دساتير تجعل المعاهدة الدولية في وضع

المعاهدة تكون في وضع أقل من الدستور ،ومن ثم ،ال يجوز لها أن تُخالفه .وتكون
المعاهدة في نفس درجة القوانين العادية.
ومن أمثلة ذلك :المادة  71من دستور الكويت ( ،)1282المادة ( )191من

دستور  1271المصري ،المادة  78من النظام األساسي لسلطنة ُعمان

( )91تنص المادة  24من الدستور الهولندي على ما يلي:

“Statutory regulations in force within the Kingdom shall not be applicable if such
application is in conflict with provisions of treaties that are binding on all persons or of
”resolutions by international institutions.

وتجدر اإلشارة إلى أن المادة  8/21من الدستور الهولندي تنص على أن "نصوص المعاهدة
التي تتعارض مع الدستور أو التي تؤدي إلى تعارضات معه يمكن الموافقة عليها من قبل
مجالس الدولة العامة [مجلس الشيوخ ومجلس النواب] ،على أن يكون ثلثا األصوات المدلى
بها – على األقل  -هي لصالحها".

“Any provisions of a treaty that conflict with the Constitution or which lead to conflicts
with it may be approved by the Houses of the State’s General only if at least two-thirds
”of the votes cast are in favour.

أي أنه عند إقرار معاهدة ،إذا كانت هناك نصوص في هذه المعاهدة تتعارض مع الدستور
الهولندي ،فإنه تُتطلب موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب .وأغلبية الثلثين هي
نفس األغلبية المطلوبة لتعديل الدستور وفقا للمادة  2/183التي تنص على ما يلي:

“A Bill containing provisions as referred to under paragraph 1(a) shall be passed by the
”two Houses only if at least two-thirds of the votes cast are in favour.

وبناء على هذا اإلجراء ال يمكن أن يكون هناك تعارض بين الدستور وأية معاهدة إذ إنه منذ
البداية – عند إقرار المعاهدة – يجب على مجلسي الشيوخ والنواب أن ُيقر ار – بأغلبية الثلثين
– سريان المعاهدة ومن ثم تعديل المعاهدة أو عدم سريانها .وفي الحالتين ،لن يكون هناك
تعارض بين الدستور والمعاهدة.
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( ،)91()1228المادة  87من دستور البحرين ( ،)2112المادة  83من دستور قطر

( )2114والتي تنص على أن المعاهدات "تكون لها قوة القانون" .ومن ثم ال يجوز
للمعاهدة أن تسمو على الدستور .ويالحظ أن هذه الدساتير لم ِ
تعط المعاهدة مرتبة
ُ
أسمى من القوانين الداخلية ،ومن ثم ،فمن المتصور وقوع تعارض بين المعاهدة
الدولية والقانون الداخلي؛ وهذا التعارض ستحكمه قاعدة أن الالحق يلغي أو يعدل

السابق ،وذلك على النحو التالي:

 -إذا كانت المعاهدة هي الالحقة فإنها ستُلغي أو تُعدل التشريع السابق عليها؛

 أما إذا كانت المعاهدة هي السابقة ،فإن التشذريع الالحذق س ُذيلغى أو ُيعذدل فذيالمعاهذذدة ،مذذع مالحظذذة أن هذذذا األمذذر سذذيؤدي إلذذى تعذذرض الدولذذة للمسذذئولية الدوليذذة

عن إخاللها بالمعاهدة .فعلى المستوى الدولي ،القذانون المخذالف للمعاهذدة الدوليذة –
كمذذا قذذررت محكمذذة العذذدل الدوليذذة  -لذذن يكذذون سذذارياً فذذي مواجهذذة ب ذاقي الذذدول.

()92

وبناء على ذلك ،إذا عرضت الدول األطراف األمر على مؤسسة دولية (كجهذاز فذي

منظمة أو محكمة دوليذة) ،فذإن الدولذة الطذرف – ُمصذدرة القذانون المخذالف للمعاهذدة

 ستُع ود مسئولة ،وال يمكنها االحتجاج بأن قانونها الداخلي أو أن إجراءاتها الداخليذةتحول دون تنفيذ المعاهدة الدولية.

( )91تنص المادة  31من النظام األساسي لسلطنة ُعمان على أنه "ال يجوز ألية جهة في الدولة
إصدار أنظمة أو لوائح أو ق اررات أو تعليمات تُخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو
المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البالد.".
( )92راجع:

Nottebohm Case (second phase), Judgment of April 6th, 1955, I.C. J. Reports 1955, p.
21: “International practice provides many examples of acts performed by States in the
exercise of their domestic jurisdiction which do not necessarily or automatically have
international effect, which are not necessarily and automatically binding on other States
”or which are binding on them only subject to certain conditions.
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املطلب الثاين
مرتبة املعاهدة الدولية يف الدستور اإلمارايت
تذذنص المذذادة  4/47مذذن دسذذتور دولذذة اإلمذذارات العربيذذة المتحذذدة ( )1271علذذى

أن" :يتولى المجلس األعلذى لالتحذاد التصذديق علذى المعاهذدات واالتفاقيذات الدوليذة،
ويتم هذا التصديق بمرسوم ".وال توضح هذه المادة القيمة القانونية للمعاهدة الدوليذة،

ولهذذذا نصذذت المذذادة  12مذذن ق ذرار مجلذذس الذذوزراء بالالئحذذة الداخليذذة لمجلذذس وزراء

اإلمذذارات العربيذذة المتحذذدة ( )1272علذذى أن "يكذذون إب ذرام المعاهذذدات واالتفاقيذذات
الدوليذذة بمرسذذوم وتكذذون لهذذا قذذوة القذذانون بعذذد إبرامهذذا والتصذذديق عليهذذا ونشذذرها فذذي
الجريدة الرسمية .ويبلذغ مرسذوم إبذرام المعاهذدة مشذفوعًا بنصذها ومذا يناسذب مذن بيذان

إل ذذى المجل ذذس ال ذذوطني االتح ذذادي بكت ذذاب يوجه ذذه رئ ذذيس مجل ذذس ال ذذوزراء إل ذذى رئ ذذيس
المجلس الوطني االتحادي .يجب استصدار قانون لنفذاذ معاهذدات الصذلح والتحذالف

والمعاهذ ذذدات المتعلق ذ ذذة بأ ارضذ ذذي الدول ذ ذذة أو بحقذ ذذوق المذ ذ ذواطنين العامذ ذذة أو الخاص ذ ذذة
ومعاهذذدات التجذذارة والمالحذذة واإلقامذذة والمعاهذذدات التذذي تحمذذل خ ازنذذة االتحذذاد نفقذذات

ال لقوانين االتحاد".
غير واردة في الميزانية أو تلك التي تتضمن تعدي ً

ووفقاً لهذين النصين ،فإنه ُيتطلب أن تصدر المعاهدات (األكثر أهميذة) بقذانون،
وأن تصدر المعاهدات األخرى بمرسذوم وتكذون لهذا قذوة القذانون؛ أي أنذه بالنسذبة إلذى
نوعى المعاهدات ،ستكون للمعاهدة "قوة القانون" .ومن ثذم فذإن المعاهذدة الدوليذة أقذل

من الدستور وفي مرتبة القوانين االتحادية.

وحقيقة أن المعاهدة الدولية فةي مرتبةة القةانون االتحةادي تؤكةدها المالحظتةان

التاليتان:

أوالً :تذذنص المذذادة  147مذذن الدسذذتور اإلمذذاراتي علذذى أنذذه "ال يخذذل تطبيذذق هذذذا

الدستور بما ارتبطت بذه اإلمذارات األعضذاء فذي االتحذاد مذع الذدول والهيئذات الدوليذة
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مذذن معاهذذدات أو اتفاقيذذات ،مذذا لذذم يجذذر تعذذديلها أو إلغاؤهذذا باالتفذذاق بذذين األط ذراف

المعنية ".فوفقاً لهذا النص ،تكون للمعاهدات السابقة على نشذأة االتحذاد  -المرتبطذة

بهذذا أيذذة إمذذارة – األولويذذة علذذى الدسذذتور .وهذذذه المذذادة هذذي نذذص خذذاص ذو طبيعذذة
انتقالي ذذة قُ ِ
ص ذ تذد ب ذذه تأكي ذذد احتذ ذرام الدول ذذة الجدي ذذدة (دول ذذة اإلم ذذارات) للعه ذذود والمواثي ذذق

الدولية ،واليعنى هذا النص السمو المطلق للمعاهدات على الدستور.

()98

ثانياً :هناك عدد من النصوص تُقرر تقدم المعاهدة على القانون؛ من ذلك:

 -تنص المادة  22من قانون المعامالت المدنية ( )1239/9على أنه "ال تسري

أحكام المواد السابقة إذا وجذد نذص فذي قذانون خذاص أو فذي معاهذدة دوليذة نافذذة فذي
البالد يتعارض معها".

 -تذذنص المذذادة  283مذذن قذذانون اإلج ذراءات المدنيذذة ( )1222/11علذذى أنذذه "ال

تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين الدولة وبين

غيرها من الدول في هذا الشأن".

( )98وردت المادة  147من الدستور اإلماراتي في الباب العاشر المتعلق باألحكام الختامية والمؤقتة.
وهذا النص متكرر في دساتير دول الخليج العربي على النحو التالي:
 دستور الكويت ( )1282المادة ( 177الباب الخامس – أحكام عامة وأحكام مؤقتة) "اليخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات
واتفاقات".
 النظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ( )1222المادة (( )31الباب التاسع األحكام العامة) "ال يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية معالدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات".
 النظام األساسي لسلطنة ُعمان ( ،)1228المادة (( )72الباب السابع  -أحكام عامة) "اليخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الدول والهيئات والمنظمات
الدولية من معاهدات واتفاقيات".
 دستور البحرين ( )2112المادة /121أ (الباب السادس – أحكام عامة وأحكام ختامية)"ال يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من
معاهدات واتفاقات ".
 دستور قطر ( )2114المادة ( 148الباب الخامس – األحكام الختامية) "ال يترتب علىالعمل بالدستور اإلخالل بأحكام المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً
فيها".
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 -تنص المادة  13من قانون العقوبات االتحادي ( )1237/8على أنه "مع عدم

اإلخالل باالتفاقيذات والمعاهذدات التذي تكذون الدولذة طرفذا فيهذا ،ال تسذري أحكذام هذذا

القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن األجنبية فذي إحذدى مذوانئ الدولذة

أو في بحرها اإلقليمي إال في إحدى الحاالت اآلتية ". ...

 -تنص المادة  2من القانون االتحادي رقم ( )82لسنة  2118في شأن التعاون

القضائي الدولي في المسائل الجنائية على أنه "مع عذدم اإلخذالل بأحكذام االتفاقيذات

الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية

فذذي الدولذذة مذذع الجهذذات القضذذائية األجنبيذذة التعذذاون القضذذائي فذذي المسذذائل الجنائيذذة

ألحكام هذا القانون".

()94

ه ذذذه النص ذذوص تع ذذالج ح ذذاالت مح ذذددة؛ وه ذذي :تن ذذازع القذ ذوانين ،وتنفي ذذذ األحك ذذام

واألوامذذر والسذذندات األجنبيذذة ،وس ذريان قذذانون العقوبذذات علذذى الج ذرائم المرتكبذذة علذذى
( )94وهذا األمر موجود في النظام القانوني المصري؛ فتنص المادة  28من القانون المدني
المصري على أنه "ال تسري أحكام المواد السابقة إال حيث ال يوجد نص على خالف ذلك في
ويقصد بالمواد السابقة المواد المتعلقة بتنازع
قانون خاص أو معاهدة نافذة في مصرُ ".
القوانين .وتنص المادة  811من قانون المرافعات المصري (تنفيذ األحكام واألوامر والسندات
األجنبية) على أن "العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة ال يخل بأحكام
المعاهدات المعقودة أو التي تُعقد بين الجمهورية وغيرها من الدول في هذا الشأن ".قانون رقم
 28لسنة  1279بشأن الجنسية المصرية ،مادة " 28يعمل بأحكام المعاهدات واالتفاقيات
الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين مصر و الدول األجنبية ،ولو خالفت أحكام هذا
القانون ".وقد علَّق د .على عبد القادر القهوجى؛ فذكر" :هذا الترتيب للمصادر في النصوص
الثالثة المشار إليها آنفاً ال يخرج عن كونه اعتبار كل منها نصاً احتياطياً يمكن تطبيقه إذا لم
يوجد نص أصلى (قانون خاص أو معاهدة دولية) يحكم الموضوع وال يمكن بحال أن يستنتج
منه علو المعاهدة على القانون الداخلي .إذ كثي اًر ما تحيل التشريعات الداخلية إلى نصوص
تراها أصلية لحكم الموضوع الذي تعالجه والتي ترى بالنسبة إليه أن نصوصها تعتبر
احتياطية ،ولم يقل أحد بأن هذا يعني أن النص األصلى في مرتبة أعلى من النص
االحتياطي ،هو يتقدم عليه نعم نزوالً على اعتبارات المالءمة التشريعية وهي اعتبارات تفرضها
طبيعة المسائل التي نظمها المشرع بهذه الكيفية ،ولكن ليس ألنه أعلى منه في المرتبة ".د.
علي عبد القادر القهوجي ،المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائى ،دار الجامعة الجديدة،
األسكندرية ،2111 ،ص .21
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ظه ذذر الس ذذفن األجنبي ذذة ف ذذي إح ذذدى مذ ذوانئ الدول ذذة أو ف ذذي بحره ذذا اإلقليم ذذي ،والتع ذذاون

القضذذائي الذذدولي فذذي المسذذائل الجنائيذذة .ومذذن ثذذم ،فهذذذه النصذذوص ال تضذذع قاعذذدة

عامة للترتيب ،وال يستنتج منها سمو المعاهدة الدولية – بصفة عامة – على القانون

في إطار النظام القانوني لدولة اإلمارات.

وخالصة األمر ،أن المعاهدة الدولية في مرتبة القوانين االتحادية وتتساوى معها.

وعلذذى ذلذذك ،يطبذذق القضذذاء الذذوطني المعاهذذدة الدوليذذة مذذن تلقذذاء نفسذذه ،ودون حاجذذة

لطلب الخصوم ذلك ،إذ إنها قانون داخلي ملزم .ويتضمن تطبيذق القاضذي للمعاهذدة

إمكانية تفسيرها.

تفسير المعاهدة الدولية:
يعتبر غموض النصذوص ظذاهرة فذي المعاهذدات الدوليذة ،ومذن هنذا تنشذأ الحاجذة

إلى تفسيرها .وقد أوكل قانون المحكمة االتحادية العليا ( )1278/11مهمذة التفسذير

للمحكمذذة نفسذذها .فوفقذاً للمذذادة  ،8/88تخذذتص المحكمذذة االتحاديذذة العليذذا دون غيرهذذا
بالفصل في تفسير المعاهدات واالتفاقيات الدولية بناء على طلب من إحدى:
أ -سلطات االتحاد،
ب -أو اإلمارات األعضاء،
ج -أو المحاكم.
وبالنسذ ذذبة إلذ ذذى المحذ ذذاكمُ ،يعتبذ ذذر التفسذ ذذير ضذ ذذرورياً للتطبيذ ذذق الصذ ذذحيح للمعاهذ ذذدة

وللفصل في الدعوى المرفوعة ،ولذلك ،فإن القاضي ُيفسر المعاهدة – والتذي لهذا قذوة
الق ذذانون  -ألنه ذذا ج ذذزء م ذذن قانون ذذه ال ذذداخلي ،مث ذذل قيام ذذه بتفس ذذير الق ذذانون .وتفس ذذير
القاضذذي مشذذروط بذذأال يوجذذد خذذالف حولذذه .أمذذا إذا كذذان التفسذذير موضذذع خذذالف فذذي

دعذوى مطروحذة أمذام إحذدى المحذاكم .فذإن علذى المحكمذة المنظذورة أمامهذا الذذدعوى،
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أن توقف السير فيهذا ،وتُحيذل طلذب تفسذير المعاهذدة الدوليذة إلذى المحكمذة االتحاديذة
العليا ،وذلك بقرار مسذبب مذن المحكمذة (المنظذورة أمامهذا الذدعوى) ،سذواء كذان ذلذك
الطلب بناء على قرار من تلقاء نفسها أو دفع جدي من أحد الخصوم.

()99

ويالحظ أن تطبيق المعاهدة الدولية ليس أمذ اًر يخذص الدولذة الطذرف فحسذب ،بذل
ُ
ه ذذو أم ذذر يتعلذ ذذق أيضذ ذًا بالذ ذذدول األطذ ذراف األخذ ذذرى .ول ذذذلك ،يتعذ ذذين عل ذذى المحكمذ ذذة

االتحاديذذة العليذذا – عنذذد تفسذذيرها لمعاهذذدة دوليذذة  -م ارعذذاة قصذذد أط ذراف المعاهذذدة،
وعذذدم الخذذروج علذذى أحكذذام المعاهذذدة أو تعذذديلها .فذذال يجذذوز أن ُيعذذدل التفسذذير فذذي
المعاه ذ ذذدة؛ وه ذ ذذذا م ذ ذذا ذكرت ذ ذذه محكم ذ ذذة الع ذ ذذدل الدولي ذ ذذة" :مهم ذ ذذة المحكم ذ ذذة أن تُفس ذ ذذر

المعاهدات ،وليس أن تُعدلها".

()98

وتجدر اإلشارة إلى أن وضع تفسير ال يتمشى مع القصد المشترك للطذراف قذد

ُيفض ذي إلذذى المسذذئولية الدوليذذة؛ وال يمكذذن للدولذذة أن تذذدفع مسذذئوليتها بحجذذة اسذذتقالل

القضاء .إذ إن الدولة ُينظر إليها كوحدة سياسية واحدة ،أيذاً كانذت السذلطة المخالفذة.
ول ذذذلك ،عل ذذى المحكم ذذة االتحادي ذذة العلي ذذا أن تأخ ذذذ بع ذذين االعتب ذذار مب ذذادا التفس ذذير
المذذذكورة فذذي المذذادتين  81و  82مذذن اتفاقيذذة فيينذذا لقذذانون المعاهذذدات واللتذذين تُعذذدان
تقنيناً للعرف.

()97

وتتمثل المبادا العامة لتفسير المعاهدة فيما يلي:

()93

( )99راجع المادتين  92 ،93من قانون المحكمة االتحادية العليا (.)1278/11
( )98انظر:
()97
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Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, ICJ Reports
1950, Advisory Opinion of 18 July 1950 (second phase), p. 229: "It is the duty of the
"court to interpret the Treaties, not to revise them.
ذكر جيرالد فيتزموريس  Gerald Fitzmauriceستة مبادا رئيسية للتفسير؛ وهيِ :
علية
الف ن
 ،actualityالمعنى العادي والطبيعي ،التكامل ،الفاعلية ،الممارسة الالحقة ،المعاصرة
contemporaneity؛ أي تفسير النص في ضوء الوقت الذي ُع ِقدت فيه المعاهدة .راجع:
Gerald Fitzmaurice, The Law and Procedure of the International Court of Justice 19514: Treaty Interpretation and Other Treaty Points, British Yearbook of International
Law, 1957, vol. 33, pp. 203-293.

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss59/3

??????? ??????? ???????? ???? ????? ?? ??????? ???????? ??? Allam:

[د .وائل أمحد عالم]

 -1مبدأ المعنى العذادي والطبيعذي :أي االلتذزام بذالمعنى العذادي للذنص واسذتبعاد

التفسذذير المتكلذذف الذذذي يذذؤدي إلذذى نتذذائج غيذذر منطقيذذة ومنافيذذة للعقذذل .ويقتضذي هذذذا
المبدأ أنه إذا كان النص واضحًا فال حاجة إلى تفسيره.

 -2مبذذدأ تكامذذل المعاهذذدة :يجذذب األخذذذ بعذذين االعتبذذار عالقذذة الذذنص بغي ذره مذذن

النصذ ذذوص األخذ ذذرى فذ ذذي المعاهذ ذذدة ،أي ُينظذ ذذر للمعاهذ ذذدة ككذ ذذل (بكامذ ذذل نصوصذ ذذها

وفصذذولها) ،وال ُيعذذول علذذى ألفذذاظ المذذادة وحذذدها .كمذذا يجذذب أن تفسذذر الم ذواد بشذذكل
يتالءم مع موضوع وغرض المعاهدة.
 -8مبدأ الفاعليذة :يجذب إعمذال الذنص فذي حالذة وجذود تفسذير يذؤدي إلذى إعمالذه

وآخر يؤدي إلى عدم إعمالذه؛ أي عذدم حرمذان الذنص مذن األثذر أو المعنذى.

()92

مذع

األخذذذ بعذذين االعتبذذار أن مبذذدأ فعاليذذة التفسذذير ال ُيبذذرر للمحكمذذة أن تُضذذيف للذذنص؛
وهذذا مذا أكدتذه فتذوى محكمذة العذدل الدوليذة؛ فقالذت إن "مبذدأ فعاليذة التفسذير ال ُيبذرر

لجذذوء المحكمذذة إلذذى معنذذى والذذذى يمكذذن أن يكذذون متعارض ذاً مذذع لفذذظ النصذذوص أو

فحواها".

()81

( )93راجع :د .عبد الواحد الفار ،مبادا القانون الدولي العام ،1238 – 1239 ،ص 821-813؛
د .أحمد أبو الوفا ،الوسيط في القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية ،الطبعة الرابعة،
 ,2114 – 1429ص 141 – 127؛

Georg Schwarzenberger, International law, London: Stevens & Sons, 1957, 3rd ed., pp.
488-497; M. Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties, Manchester,:
Manchester University Press, 1984, pp. 114-154; Arnold Duncan McNair, The law of
treaties, Oxford, Clarendon Press, 1961, pp. 364-489.

( )92راجع:

H. Lauterpacht, Restrictive Interpretation and the Principle of Effectiveness in the
Interpretation of Treaties, British Yearbook of International Law, 1949, vol. 26, pp. 48-85.

( )81فتوى محكمة العدل الدولية في قضية تفسير معاهدات الصلح مع بلغاريا والمجر ورومانيا
(المرحلة الثانية)

Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, p. 229: "The
principle of interpretation expressed in the maxim: ut res magis valeat quam pereat,
often referred as the rule of effectiveness, cannot justify the Court ... a meaning which
"... would be contrary to their letter and spirit.
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 -4مبدأ المعنى الضيق في حالة تحرير القاعدة بأكثر من لغة :إذا كان أطذراف

المعاهذذدة قذذد حذذددوا اللغذذة الرسذذمية للمعاهذذدة فإنذذه يجذذب تفسذذير القاعذذدة علذذى أسذذاس

المعنى الذي تعطيه هذه اللغة الرسمية وحدها .أما إذا اعتمذدت المعاهذدة علذى أكثذر
من لغة رسمية ،فيكون لكل نص مكتوب بإحدى اللغات الرسذمية نفذس الحجيذة .واذا

حذذدث تعذذارض فذذي المعنذذى بذذين اللغذذات الرسذذمية ،فذذإن تفسذذير القاعذذدة يكذذون علذذى

أساس المعنى الضيق؛ بمعنى إذا كان النص المكتوب بلغة رسمية يؤدي إلى معنذى
واسع ،وكان النص المطابق له المكتوب بلغة رسمية أخرى يؤدى إلى معنى ضذيق،

فيتم األخذ بالمعنى الضيق ألنه القدر المتفق عليه بين النصين.

 -9مبذ ذذدأ الممارسذ ذذة الالحقذ ذذةُ :يرجذ ذذع إلذ ذذى أي اتفذ ذذاق أو ممارسذ ذذة الحقذ ذذة للذ ذذدول

األطذراف فيمذذا يتعلذذق بتفسذذير نذذص ،وذلذذك علذذى أسذاس أن هذذذا االتفذذاق أو الممارسذذة
ُيمكن أن ُيقدم تفسي اًر لكيفية فهم الدول لهذا النص.

 -8مبذذدأ الرجذذوع للعمذذال التحضذذيرية :إذا لذذم تذ ِ
ذؤد المبذذادا السذذابقة إلذذى توضذذيح

معن ذذى ال ذذنص ،فإن ذذه ُيمك ذذن اللج ذذوء إل ذذى األعم ذذال التحض ذذيرية الت ذذي تُش ذذكل "الخلفي ذذة
التاريخية" للمعاهدة ،ومن ثم يمكن أن تكشف عن نية األطراف.
وأخيذ ذ ًار ،فإن ذذه حت ذذى ال يك ذذون تفس ذذير المحكم ذذة االتحادي ذذة العلي ذذا غي ذذر متس ذذق م ذذع

المفهذذوم الذذدولي ،فذذإن للمحكمذذة أن تسذذتعين بتفسذذير و ازرة الخارجيذذة .واذا كذذان هنذذاك

تفس ذذير متف ذذق علي ذذه ب ذذين أطذ ذراف المعاه ذذدة فعل ذذى المحكم ذذة العليذذذا أن تأخ ذذذه بع ذذين

االعتبار ،كذلك للمحكمة النظر في تفسير القضاء في الدول األطذراف للمعاهذدة مذع
األخ ذذذ بع ذذين االعتب ذذار أن ه ذذذا التفس ذذير ل ذذيس ُملزمذ ذاً للمحكم ذذة العلي ذذا إذ إن ذذه اجته ذذاد
مماثل.
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??????? ??????? ???????? ???? ????? ?? ??????? ???????? ??? Allam:

[د .وائل أمحد عالم]

املبحث الثاين
التعارض بني املعاهدة الدولية
والقواعد التشريعية األخرى
تعتبر المعاهدة الدولية بعد التصديق عليها من قبل المجلس األعلى لالتحاد،

وصدورها بمرسوم اتحادي ،ونشرها ،قانوناً اتحادياً واجب النفاذ داخل دولة اإلمارات.

وكغيرها من القوانين ،يمكن أن تتعارض المعاهدة الدولية مع التشريع األساسي

(الدستور) ،أو مع التشريع العادي (القانون) ،وحينئذ يثور التساؤل حول أيهما

ُيطبق؟ ونجيب على هذا التساؤل في المطلبين التاليين.

املطلب األول
التعارض بني املعاهدة الدولية والدستور

تتمتع المعاهدة الدولية بقوة القانون االتحادي داخل النظام القانوني اإلماراتي؛

أي أنها في وضع أقل من الدستور وفي مرتبة القوانين االتحادية األخرى .ويترتب

على ذلك ،أنه ال يجوز للمعاهدة الدولية أن تُخالف الدستور ،ولضمان ذلك فإن
هناك رقابة قضائية على دستوريتها؛ أي على اتفاق المعاهدة مع أحكام الدستور.
رقابة دستورية المعاهدات:
تختلف دساتير الدول في أساليب الرقابة على دستورية القوانين وذلك حسب

اختيار المشرع في كل دولة بما يتفق مع ظروفها التاريخية والسياسية والقانونية.

فبعض الدساتير تجعلها رقابة سياسية ،والبعض اآلخر يجعلها رقابة قضائية .كذلك،
قد تكون رقابة سابقة أو الحقة على دخول التشريع حيز النفاذ ،وقد تكون رقابة

المركزية تمارسها جميع المحاكم أو مركزية ُيعهد بها إلى محكمة معينة.

()81

( )81راجع :د .عيد أحمد الغفلول ،الرقابة القضائية السابقة على دستورية المعاهدات الدولية ،دار
النهضة العربية.
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وقد أخذ الدستور اإلمارتي بأسلوب الرقابة القضائية الالحقة المركزية؛ وعهد

بهذه الرقابة للمحكمة االتحادية العليا .فتنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 22

من الدستور اإلماراتي على أنه "تختص المحكمة االتحادية العليا بالفصل في

األمور التالية-:

 بحث دستورية القوانين االتحادية ،إذا ما طُ ِع تن فيها من قبل إمارة أو أكثرلمخالفتها لدستور االتحاد ،وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى اإلمارات،
إذا ما طُ ِع تن فيها من قبل إحدى السلطات االتحادية ،لمخالفتها لدستور االتحاد ،أو
للقوانين االتحادية.
 -بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عمومًا ،إذا ما أحيل إليها هذا

الطلب من أية محكمة من محاكم البالد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة

المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة االتحادية العليا الصادر بهذا الصدد".

ونظ اًر ألن المعاهدة الدولية التي تُصدق عليها اإلمارات تتحول إلى قانون داخلي
بصدور مرسوم اتحادي بها ونشرها ،فإنه يمكن بحث دستورية المعاهدات ،وال تعتبر

في اإلمارات من أعمال السيادة (األعمال التي تقوم بها الحكومة بوصفها سلطة
حكم ال سلطة إدارة) ألنها قانون داخلي .وعلى ذلك ،فإن المحكمة االتحادية العليا

تُراقب دستورية المعاهدة الدولية كرقابتها على دستورية القوانين االتحادية .وتشمل
الرقابة الناحيتين اإلجرائية والموضوعية.
فمن الناحية اإلجرائية ،تُراقب المحكمة االتحادية العليا صحة إجراءات نفاذ
المعاهدة؛ أي مراعاة قواعد توزيع االختصاصات بين السلطات االتحادية فيما يتعلق

بالتصديق على المعاهدة الدولية وذلك حسبما جاء في الدستور .وال تُراقب المحكمة
المرحلة السابقة على إبرام المعاهدة؛ كالمفاوضات .ومن ثم تتأكد المحكمة مما يلي:
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??????? ??????? ???????? ???? ????? ?? ??????? ???????? ??? Allam:

[د .وائل أمحد عالم]

أ -أن يكون التصديق قد صدر عن السلطة المختصة بالتصديق على

المعاهدات في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وهذه السلطة هي المجلس األعلى

المكونة
لالتحاد (السلطة العليا في الدولة) الذي يتشكل من حكام جميع اإلمارات
ِّ
()82

لالتحاد.

ب -أن يتم استطالع أري اإلمارة التي تمس المعاهدة الدولية مركزها القانوني؛

فتنص المادة  124من الدستور على أنه "على السلطات االتحادية المختصة ،قبل

إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى اإلمارات،

استطالع أري هذه اإلمارة ،مسبقاً وعند الخالف يُعرض األمر على المحكمة
االتحادية العليا للبت فيه ".ويُالحظ أن هذا االستطالع أمر وجوبي يتم قبل
التصديق على المعاهدة .غير أن المجلس األعلى ليس ملزمًا بالعمل بهذا ال أري.

ج -أن يتم إبالغ المجلس الوطني اإلتحادي بالمعاهدة الدولية؛ فتنص المادة

 21من الدستور على أن "تتولى الحكومة إبالغ المجلس [الوطني] االتحادي
بالمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول األخرى والمنظمات الدولية
()88

المختلفة ،مشفوعة بما يناسب من بيذان".

()84

د -أن يتم نشر مرسوم التصديق على المعاهدة في الجريدة الرسمية.

وال

يكون النشر إال في الجريدة الرسمية ،ومن ثم ال يقبل وسيلة أخرى كالقناة التلفزيونية

الرسمية أو موقع و ازرة العدل أو جريدة مشهورة .وبدون النشر ال تُعد المعاهدة جزءاً
( )82المادة  48من دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة.
( )88وبناء على هذا النص ستكون هناك فرصة أمام السلطات االتحادية للنظر في المعاهدة،
ويمكن أن تُبدى في هذه المرحلة الموافقة مع التحفظ على بعض نصوص المعاهدة.
ُ
( )84تنص المادة  114من الدستور اإلماراتي على أنه "ال يصدر مرسوم إال إذا أقره مجلس الوزراء
وصدق عليه رئيس االتحاد أو المجلس األعلى كل حسب اختصاصه ،وتنشر المراسيم بعد
توقيعها من رئيس االتحاد في الجريدة الرسمية".
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من القانون الداخلي؛ أي ال تكون ملزمة ،ومن ثم ال ُيطبق القضاء المعاهدة في
حالة عدم نشر المرسوم الصادر بها.
ومن الناحية الموضوعية ،تُراقب المحكمة االتحادية العليا مدى اتفاق نصوص
المعاهدة مع أحكام الدستور.
الحكم بعدم دستورية المعاهدة:
وفقًا للمادة  111من الدستور اإلماراتي فإن "أحكام المحكمة االتحادية العليا

نهائية ،وملزمة للكافة .واذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين

والتشريعات واللوائح ،أن تشريعاً اتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور االتحاد ،أو أن
التشريع أو الالئحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور االتحاد أو

لقانون اتحادي ،تعين على السلطة المعنية في االتحاد أو في اإلمارات بحسب

األحوال ،المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير إلزالة المخالفة الدستورية ،أو
لتصحيحها ".وبناء على هذا النص ،فإنه إذا حكمت المحكمة االتحادية العليا بعدم

دستورية المعاهدة أو عدم دستورية نص فيها ،فإنه يتعين على السلطة المعنية في
االتحاد اتخاذ ما يلزم من تدابير إلزالة المخالفة الدستورية ،أو لتصحيحها .وتحقيق

ذلك يكون عن طريق أحد أمرين؛ وهما:

 -تعديل المعاهدة الدولية نفسها ،وهذا يقتضى الدخول في مشاورات ومفاوضات

مع الدولة الطرف األخرى (إذا كانت المعاهدة ثنائية) أو مع الدول األطراف (إذا

كانت المعاهدة متعددة األطراف) ،ثم موافقة الدول المعنية على التعديل .وستحتاج

المعاهدة المعدلة إلى إجراءات جديدة للتصديق في دولة اإلمارات .والشك أن تعديل

المعاهدة أمر صعب التحقق.

 -وقف تطبيق المعاهدة أو النص المخالف للدستور في دولة اإلمارات.
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??????? ??????? ???????? ???? ????? ?? ??????? ???????? ??? Allam:

[د .وائل أمحد عالم]

غير أن وقف سريان المعاهدة في النظام القانوني الداخلي بسبب مخالفتها

لدستور الدولة هو أمر غير مقبول على المستوى الدولي؛ فقد قررت المحكمة

الدائمة للعدل الدولي  -في رأيها االستشاري  -أنه "تجدر مالحظة أنه ،بينما من

ناحية أولى ،وفقاً للمبادا المقبولة عموماً ،ال يُمكن ألية دولة أن تعتمد ،ضد دولة
أخرى ،على أحكام دستور األخيرة ،ولكن فقط على أساس القانون الدولي
وااللتزامات الدولية المقبولة .ومن ناحية أخرى ،وعلى العكس ،ال يمكن للدولة أن
تحتج بدستورها ،ضد دولة أخرى ،بغية التهرب من االلتزامات المترتبة عليها
بموجب القانون الدولي أو المعاهدات السارية .ويؤدي تطبيق هذه المبادا على هذه

القضية إلى أن مسألة معاملة الرعايا البولنديين أو األشخاص اآلخرين من أصل

بولندي أو المتحدثين بالبولندية في إقليم دانزيج يجب أن تتقرر فقط على أساس
قواعد القانون الدولي وأحكام المعاهدة النافذة بين بولندا ودانزيج )89(".أي أنه على

المستوى الدولي ،العبرة بما تُقرره المعاهدات وليس بما يُقرره دستور الدولة.

والشك أن الحكم بعدم دستورية المعاهدة الدولية يُثير إشكالية كبيرة؛ إذ إنه يؤدى
إلى عدم سريانها داخل إقليم الدولة الطرف ،ومن ثم يجوز للطراف األخرى فسخ

( )89إزاء وقوع تمييز ضد هؤالء الرعايا ،تم التساؤل حول ما إذا كانت معاملة الرعايا البولنديين واألشخاص
اآلخرين من أصل بولندي أو المتحدثين بالبولندية في المدينة الحرة لدانزيج يجب أن تتقرر فحسب وفقاً
للمادة  9/114من معاهدة فرساي والمادة  1/88من معاهدة باريس (وأية نصوص أخرى لمعاهدات
نافذة تكون قابلة للتطبيق) ،أم أيضاً وفقاً لدستور المدينة الحرة .انظر:
Treatment Of Polish Nationals And Other Persons Of Polish Origin Or Speech In The
Danzig Territory, Series A/B. Advisory Opinion Of February 4th, 1932, P. 24 "It
should however be observed that, while on the one hand, according to generally
accepted principles, a State cannot rely, as against another State, on the provisions of
the latter's Constitution, but only on international law and international obligations duly
accepted, on the other hand and conversely, a State cannot adduce as against another
State its own Constitution with a view to evading obligations incumbent upon it under
international law or treaties in force. Applying these principles to the present case, it
results that the question of the treatment of Polish nationals or other persons of Polish
origin or speech must be settled exclusively on the bases of the rules of international
"law and the treaty provisions in force between Poland and Danzig.
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المعاهدة أو الدفع بعدم تنفيذها أو تحريك دعوى المسئولية الدولية.

()88

وتجنباً لهذه

اإلشكاليةُ ،يحبذ البعض الرقابة السابقة –وليس الالحقة– على دستورية المعاهدات
الدولية وذلك على غرار الوضع في فرنسا حيث يقوم المجلس الدستوري بمراقبة

دستورية المعاهدة قبل صدورها (رقابة سابقة) ،فتُعرض عليه موافقة البرلمان على
التصديق على المعاهدة .فإذا ظهر للمجلس الدستوري مخالفة المعاهدة للدستور فإنه
ُيعلِّق التصديق لحين رفع هذا االختالف ،واذا ظهر له اتفاقهما ،فإنه يُقرر ذلك،

ومن ثم يمكن التصديق النهائي على المعاهدة ،وبناء على ذلك ،ال يمكن الحقاً

بحث دستورية المعاهدة أمام القضاء أو أمام المجلس الدستوري نفسه.

لما تقدم ،فإنه من المرغوب فيه أن تُمارس المحكمة االتحادية العليا رقابة سابقة
على دستورية المعاهدات؛ أي قبل التصديق ،يُمكن للمجلس األعلى لالتحاد أو
مجلس الوزراء أو المجلس الوطني االتحادي أن يطلب من المحكمة بحث دستورية

معاهدة دولية .واضافة هذا االختصاص؛ أي الرقابة السابقة على دستورية

المعاهدات ،جائز دستورياً حيث تنص المادة  2/22من الدستور اإلماراتي على أن

"تختص المحكمة االتحادية العليا بأية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا

الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون اتحادي ".أي أنه يجوز أن يصدر

قانون اتحادي يُضيف اختصاصاً جديداً للمحكمة أو أن ُيعدل قانون المحكمة
االتحادية العليا ( )1278/11لكي تُضاف إلى المادة  88الخاصة باختصاصات
المحكمة االتحادية العليا فقرة جديدة تنص على أن اختصاص المحكمة يشمل

( )88يمكن أن تترتب على الدولة مسئولية دولية في حالة الحكم بعدم دستورية المعاهدة .ونظ اًر
للخوف من الوصول إلى هذه النتيجة ،فإن البعض يعتبر المعاهدة الدولية من أعمال السيادة
ومن ثم ال ُيسمح للقضاء بالتصدي لها.
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??????? ??????? ???????? ???? ????? ?? ??????? ???????? ??? Allam:

[د .وائل أمحد عالم]

"بحث دستورية معاهدة دولية ترغب الدولة في التصديق عليها ،إذا قُِد تم طلب بذلك
من المجلس األعلى لالتحاد أو مجلس الوزراء أو المجلس الوطني االتحادي".

املطلب الثاين
التعارض بني املعاهدة الدولية والقانون
يمكن أن يوجد تعارض بين نص في معاهدة دولية ،ونص آخر في قانون

داخلي؛ فهنا يثور التساؤل أي النصين يُطبق؟ وحقيقة األمر إن هذا التعارض وارد
في األنظمة القانونية بصفة عامة .غير أنه بالنسبة إلى لدول االتحادية –
كاإلمارات – هناك مسألة أخرى وهي احتمال التعارض مع القوانين المحلية

باإلضافة إلى القوانين االتحادية .ولهذا يتعين على دستور الدولة االتحادية أن يحل

هذا التعارض على المستويين االتحادي والمحلى .وقبل أن نعرض للحل في إطار
()87

الدستور اإلماراتي ،نعرض للدستور األمريكي كنموذج لدولة اتحادية.
حل التعارض في إطار الدستور األمريكي:

تنص المادة  2/8من الدستور األمريكي ( )1737على أن" :هذا الدستور،

وقوانين الواليات المتحدة التي تصدر تبعاً له ،وجميع المعاهدات المعقودة أو التي

تُعقد تحت سلطة الواليات المتحدة ،تكون القانون األعلى للبالد .ويكون القضاة في
جميع الواليات ُملزمين بها ،وال ُيعتد بأي نص في دستور أو قوانين أية والية يكون

مخالفاً لذلك ".ووفقاً لهذا النص ،فإن المعاهدة لها قوة القانون االتحادي (الفيدرالي)،

ومن ثم فهي تسمو على القوانين المحلية؛ أي أن المعاهدة في وضع أقل من

(ُ )87يمكن تقسيم الدول من حيث فكرة االتحاد إلى :أ -دولة موحدة أو مفردة أو بسيطة؛ مثل
الكويت واألردن تقوم على المركزية السياسية .ب -دولة اتحادية (االتحاد المركزي أو
تتكون من عدة واليات وتقوم على الالمركزية السياسية؛ مثل الواليات المتحدة
الفيدرالي) َّ
األمريكية واإلمارات العربية المتحدة .ج -دولة كونفدرالية (االتحاد االستقاللي أو التعاهدي)
تتكون من عدة دول تتفق على إنشاء هيئة مشتركة للتنسيق بينها .ويختلف االتحاد الكونفدرالي
َّ
عن االتحاد الفيدرالي في أن الدول ال تفقد سيادتها.
[السنة الثامنة والعشرون] [العدد التاسع والخمسون -رمضان  3415يوليو ]1034
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ٍ
ومساو للقانون االتحادي ،وأعلى من القانون المحلي.
الدستور،

()83

ويترتب على أن المعاهدة الدولية في مرتبة القانون االتحادي ،إمكانية حدوث

تعارض بينهما .ويُحل هذا التعارض وفقاً لقاعدة الالحق يلغى السابق؛ ومن ثم إذا
كانت المعاهدة الدولية الحقة على القانون االتحادي ،فإن المعاهدة هي التي تُطبق.

أما إذا كان القانون االتحادي الحقاً على المعاهدة ،فإنه من الناحية النظرية ،يجب
تطبيق القانون ،وان ترتب على ذلك مخالفة الواليات المتحدة اللتزاماتها الدولية

المنصوص عليها في المعاهدة ،وهو األمر الذي قد يؤدى إلى المسئولية الدولية.
ولتجنب الوصول إلى النتيجة السابقة ،فإن المحكمة العليا وضعت قاعدة في عام

 ،1314بمقتضاها "أي قانون ُيصدره الكونجرس ال يجب أن ُيفسر على أنه ينتهك
قانون األمم إذا كان هناك أي تفسير آخر ممكن )82(".أي أن المحاكم تُفسر القانون
الالحق بطريقة ال تنتهك أحكام المعاهدة الدولية.

وهذا األمر تم تأكيده في قضية شهيرة ،عندما أصدرت الواليات المتحدة قانون

مكافحة اإلرهاب في  22ديسمبر  1237الذي نص على أنه من غير القانوني
للمنظمات المعتبرة إرهابية أن تفتح مكاتب لها في الواليات المتحدة .ومن ثم ،سعت

السلطات إلى إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية ،وذلك بصرف النظر عن

اتفاق المقر ( )1247الذي ال ُيجيز لسلطات الواليات المتحدة أن تعيق العبور من
والى مقر األمم المتحدة بالنسبة إلى األشخاص الذين توجه إليهم الدعوة الى األمم
المتحدة في مهمات رسمية؛ بما في ذلك البلدان التي ال تقيم عالقات دبلوماسية مع

( )83راجع:

Oppenheim's international law, vol.1, pp. 74 – 77.

( )82انظر:

Supreme Court Of The United States, Alexander Murray, Esq. V. Schooner Charming
Betsy. 6 U.S. 64; 2 L. Ed. 208; 1804 U.S. February 22, 1804, "An act of Congress
ought never to be construed to violate the law of nations if any other possible
”construction remains.
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Allam: ??? ???????? ??????? ?? ????? ???? ???????? ??????? ???????

] وائل أمحد عالم.[د

ً فتحت منظمة التحرير الفلسطينية مكتبا، وبناء على هذا االتفاق.الواليات المتحدة

 وقد وجدت المحكمة االتحادية االستئنافية أنه "وفقاً للنظام.لها في نيويورك

 وال، فإن التشريعات والمعاهدات على حد سواء هما القانون األعلى للبالد،الدستوري
 المحكمة لم تجد نية. في هذه القضية.يضع الدستور نظاماً للسبقية بينهما
تشريعية واضحة من جانب الكونجرس لتوجيه النائب العام أو و ازرة الخارجية أو هذه

 على الرغم من أن هذه المحكمة تُقر،المحكمة للتصرف بالمخالفة التفاق المقر
بصحة موقف الحكومة المتمثل في أن الكونجرس له سلطة إصدار تشريعات تلغي

 فإنه إذا لم تُمارس هذه،معاهدات أو التزامات دولية نافذة في الواليات المتحدة
 فإن هذه المحكمة يكون عليها واجب،السلطة على نحو واضح وبشكل ال لبس فيه

" وخلصت.بأن تُفسر التشريع بأسلوب يتمشى مع التزامات المعاهدة الموجودة
المحكمة إلى أن قانون منع اإلرهاب ال يتطلب إغالق بعثة المراقبة الدائمة لمنظمة
)71(

.التحرير الفلسطينية لدى األمم المتحدة

:حل التعارض في إطار الدستور اإلماراتي
يمكن أن يوجد تعارض بين المعاهدة الدولية وقانون محلي صادر عن إحدى

 كما يمكن أن يكون التعارض بين المعاهدة الدولية وقانون اتحادي؛،اإلمارات
:) انظر71(

United States District Court For The Southern District Of New York, United States of
America, Plaintiff, v. The Palestine Liberation Organization, et al., Defendants, 695 F. Supp.
1456; 1988 U.S. Dist. June 29, 1988, P. 23 "Under our constitutional system, statutes and
treaties are both the supreme law of the land, and the Constitution sets forth no order of
precedence to differentiate between them." The long standing and well-established position
of the Mission at the United Nations, sustained by international agreement, when considered
along with the text of the ATA and its legislative history, fails to disclose any clear
legislative intent that Congress was directing the Attorney General, the State Department or
this Court to act in contravention of the Headquarters Agreement. This court acknowledges
the validity of the government’s position that Congress has the power to enact statutes
abrogating prior treaties or international obligations entered into by the United States.
However, unless this power is clearly and unequivocally exercised, this court is under a duty
to interpret statutes in a manner consonant with existing treaty obligations.
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ونعرض لهاتين الحالتين تباعاً.
أو ًال :التعارض بين المعاهدة الدولية والقانون المحلي:
تنص المادة  191من الدستور على أن "ألحكام هذا الدستور السيادة على

دساتير اإلمارات األعضاء في االتحاد ،وللقوانين االتحادية التي تصدر وفقاً
ألحكامه األولوية على التشريعات واللوائح والق اررات الصادرة عن سلطات اإلمارات.

وفي حالة التعارض ،يبطل من التشريع األدنى ما يتعارض مع التشريع األعلى،

وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ،وعند الخالف ُيعرض األمر على المحكمة
االتحادية العليا للبت فيه ".ووفقاً لهذه المادة ،فإن القانون االتحادي يسمو على
وبناء على
القانون المحلي سواء كان سابقًا أم الحقاً على صدور القانون االتحادي.
ً
ذلك ،ولما كانت المعاهدة الدولية في مرتبة القانون االتحادي ،فإنها تسمو على

القوانين المحلية كافة سواء كان صدورها سابقاً أم الحقاً على نفاذ المعاهدة الدولية

في الدولة.

()71

ويؤكد سمو المعاهدة الدولية على القانون المحلي ما جاء في المادة  129من

الدستور التي تنص على أن "تقوم حكومات اإلمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير
لتنفيذ القوانين الصادرة عن االتحاد والمعاهدات واالتفاقيات الدولية التي يبرمها ،بما

في ذلك إصدار القوانين واللوائح والق اررات واألوامر المحلية الالزمة لهذا التنفيذ.

وللسلطات االتحادية اإلشراف على تنفيذ حكومات اإلمارات للقوانين والق اررات
والمعاهدات واالتفاقيات الدولية واألحكام القضائية االتحادية وعلى السلطات اإلدارية

( )71تجدر مالحظة أن قاعدة الالحق ينسخ السابق ال تُطبق في العالقة بين القانون االتحادي
والقانون المحلي وذلك ألن هذه العالقة ال تُطبق إال بالنسبة إلى القوانين التي لها نفس القيمة
القانونية .ومن ثم ُيمكن أن تُطبق هذه القاعدة على العالقة فيما بين القوانين االتحادية أو
العالقة فيما بين القوانين المحلية .أما العالقة بين القوانين االتحادية و القوانين المحلية فهي
عالقة أولوية وتدرج؛ فيسمو القانون االتحادي بصفة مطلقة على القانون االتحادي.
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والقضائية المختصة في اإلمارات ،تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات االتحاد

في هذا الشأن ".فوفقاً لهذه المادة ،حكومات اإلمارات مطالبة بأن تُصدر القوانين
واللوائح والق اررات واألوامر المحلية الالزمة لتنفيذ المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي
ُيبرمها االتحاد ،ومن ثم ال ُيقبل الخروج على المعاهدات واالتفاقيات الدولية أو
تعديلها أو اإلضافة إليها عن طريق إصدار قانون محلي.
وباإلضافة إلى إصدار القوانين المحلية ،يجوز لكل إمارة أن تعقد اتفاقات

محدودة؛ فتنص المادة  128من الدستور على أنه "استثناء من نص المادة ()121

(بند  )1بشأن انفراد االتحاد أصالً بالشئون الخارجية والعالقات الدولية ،يجوز
لإلمارات األعضاء في االتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع

الدول واألقطار المجاورة لها على أال تتعارض مع مصالح االتحاد وال مع القوانين

االتحادية ،وبشرط إخطار المجلس األعلى لالتحاد مسبقاً  .فإذا اعترض المجلس
على إبرام مثل تلك االتفاقات فيتعين إرجاء األمر إلى أن تبت المحكمة االتحادية

بالسرعة الممكنة في هذا االعتراض".

وتجدر اإلشارة إلى أنه وفقاً التفاقية فيينا لقانون المعاهدات ،فإن المعاهدة تعني

"اتفاقاً دولياً يُعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في
وثيقة واحدة أو وثيقتين أو أكثر وأيًا كانت التسمية التي تُطلق عليه )72(".ونظ ًار ألن

اإلمارة ال تُعد دولة ،بل هي وحدة سياسية داخل الدولة ،فإن هذه االتفاقات التي
تعقدها هذه اإلمارة ال تعتبر معاهدة حيث إنها ليست بين دولتين.
ويتطلب لصحة هذه االتفاقات شرط إجرائي ،ثم ثالثة شروط موضوعية .ويتمثل

الشرط اإلجرائي في إخطار المجلس األعلى لالتحاد مسبقاً .فإذا اعترض المجلس
( )72المادة /1/2أ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
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على إبرام مثل تلك االتفاقات فيتعين إرجاء األمر إلى أن تبت المحكمة االتحادية
بالسرعة الممكنة في هذا االعتراض.

وتتمثل الشروط الموضوعية في:
 -1أن تكون هذه االتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية ومن ثم
تجب مراعاة المادتين  121 ،121من الدستور.

 -2أن تُعقد مع الدول واألقطار المجاورة لإلمارة.

 -8أال تتعارض مع مصالح االتحاد وال مع القوانين االتحادية.
ويناء على الشرط الثالث ،فإنه يجب أال تتعارض االتفاقات التي تعقدها اإلمارة

مع القوانين االتحادية ،ومن ثم ،يجب أيضاً أال تتعارض مع المعاهدات الدولية التي
يعقدها االتحاد والتي لها نفس مرتبة القوانين االتحادية.

نخلص مما سبق إلى أنه ال يجوز للقانون المحلي وال لالتفاقات التي تعقدها

اإلمارات األعضاء أن تُخالف المعاهدة الدولية النافذة في االتحاد.
ثانياً :التعارض بين المعاهدة الدولية والقانون االتحادي:

نظ اًر ألن المعاهدة الدولية في مرتبة القانون االتحادي ،فإنه ال يوجد سمو بينهما

أو تدرج من حيث القيمة القانونية ،ولهذا ،فعند وجود تعارض بينهما ،فإنه يمكن

حله عن طريق قاعدة أن الالحق ينسخ أو يلغي السابق وذلك على التفصيل التالي.
أ -التعارض بين معاهدة الحقة وقانون سابق:

إذا كان هناك قانون اتحادي ٍ
سار في دولة اإلمارات ،ثم في وقت الحق ،صدقت

أو انضمت اإلمارات إلى معاهدة دولية تُعارض هذا القانون ،فإن هذه المعاهدة
الدولية تعتبر الغية للمواد المتعارضة في القانون السابق ،أي أن نصوص بعض
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القانون يمكن إلغاؤها وليس كامل القانون.
واذا انتهت المعاهدة ألي سبب ،كانسحاب دولة اإلمارات منها ،فال يعود النص

السابق الذي تم إلغاؤه مباشرة ،بل البد من النص صراحة على ذلك؛ وهذا تطبيق

لما تنص عليه المادة  2/4من قانون المعامالت المدنية من أنه "إذا ألغي نص
تشريعي نصًا تشريعياً ثم أ ِ
ُلغ تي النص التشريعي الالحق فال يترتب على هذا اإللغاء
ص صراحة على ذلك".
إعادة الفصل بالنص السابق إال إذا ُن َّ
وتجدر مالحظة أن هناك اتفاقيات تُلزم دولة اإلمارات بتعديل أو إلغاء القوانين
السابقة المتعارضة مع هذه االتفاقيات؛ من ذلك:
()78

-االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

 -والتي

انضمت إليها اإلمارات فى 21يونيو  -1274التي تنص المادة /1/2ج منها على
أن "تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة إلعادة النظر في السياسات الحكومية القومية
والمحلية ،ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة

التمييز العنصري أو إلي إدامته حيثما يكون قائمًا".
-اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

()74

 -والتي انضمت إليها اإلمارات في

 12مارس  – 2111التي تنص المادة ( 1/4ب) منها على أن "تتعهد الدول
األطراف باتخاذ جميع التدابير المالئمة ،بما فيها التشريع ،لتعديل أو إلغاء ما يوجد

من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تُشكل تميي اًز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة".

( )78اعتمدت االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري بموجب قرار الجمعية
العامة للمم المتحدة  2118ألف (د )21-في  21ديسمبر  ،1289وبدأت في النفاذ في 4
يناير .1282
( )74اعتمدت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بموجب قرار الجمعية العامة للمم المتحدة رقم
 811/81في  18ديسمبر  ،2118وبدأت في النفاذ في  8مايو .2113
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ب -التعارض بين معاهدة سابقة وقانون الحق:
إذا كان هناك معاهدة دولية نافذة في دولة اإلمارات ،ثم في وقت الحق ،صدر

قانون اتحادي يتعارض مع المعاهدة الدولية ،فإن ما يجب تطبيقه على المستوى

الداخلي يختلف عن المستوى الدولي ،وذلك على النحو التالي:

( )1فعلى المستوى الداخليُ ،يطبق القانون االتحادي على أساس أن الالحق
ينسخ السابق .غير أنه ينبغي مراعاة األمرين التاليين:
أ -البد أن يكون التعارض بين المعاهدة السابقة والقانون الالحق حقيقياً؛ فيمكن

أن يكون من الظاهر وجود تعارض بينهما بسبب أن كليهما يعرض لنفس
الموضوع ،ولكن حقيقة األمر أن لكل منهما نطاق تطبيق مختلفاً عن اآلخر .ومن
ذلك ،أنه ال تعارض بين العام والخاص إذ لكل مجاله في التطبيق .فعلى سبيل

المثال ،تنص المادة  41من الدستور على أن "يتمتع األجانب في االتحاد بالحقوق
والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ،أو في المعاهدات واالتفاقيات التي

يكون االتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها ".فالحقوق والحريات التي
يتمتع بها األجانب هي حكم خاص ،ومن ثم إذا صدر قانون اتحادي الحق يحد

من ممارسة حق معين فإنه يعتبر حكماً عاماً ال يسري على األجانب .وهكذا نجد

أنه ال يوجد تعارض بين المعاهدة التي مجال تطبيقها األجانب فقط ،والقانون

الالحق الذي مجال تطبيقه على باقي األشخاص.

ب -البد أن يكون التعارض بين المعاهدة السابقة والقانون الالحق واضحًا؛ كما

ذكرت المادة  1/4من قانون المعامالت المدنية التي تنص على أنه "ال يجوز إلغاء
نص تشريعي أو وقف العمل به إال بنص تشريعي الحق يقضي صراحة بذلك أو
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يشتمل على حكم يتعارض مع حكم التشريع السابق أو ُينظم من جديد الموضوع
الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع".
( )2على المستوى الدولي ،تظل المعاهدة سارية ونافذة وال تتأثر بتطبيق القانون

الداخلي ،فمن وجهة نظر القانون الدولي ،عند تحديد أي قواعد القانون الدولي

يتعين تطبيقها ،فإنه يُنظر للقانون الداخلي على أنه مسألة واقع ،وليس مسألة قواعد
قانونية يجب تطبيقها؛ وهذا ما قررته محكمة العدل الدولية ،فذكرت أنها ستتعامل
()79

مع قواعد القانون الوطني على أنها مسألة واقع وليس مسألة قانون.

فعلى سبيل

المثال ،القانون الالحق الذي يتعامل مع المستثمرين بأسلوب يتعارض مع المعاهدة
الدولية السابقة يكون مجرد وقائع تميل إلى تأسيس انتهاك الدولة اللتزاماتها الدولية،

وال تؤسس على المستوى الدولي لشرعية تصرف الدولة.

()78

ويالحظ أن سريان القانون الالحق على المستوى الداخلي ،بينما تظل المعاهدة

الدولية سارية على المستوى الدولي يمكن أن يؤدي إلى المسئولية الدولية ،ولذلك

من المأمول فيه أن يحاول القضاء الوطني التوفيق بين المعاهدة الدولية السابقة

والقانون االتحادي الالحق ،ويساعده على ذلك أن هناك قرينة – وان كانت تقبل

العكس – بأن المشرع بإصداره لقانون الحق ال يقصد مخالفة المعاهدة .فأغلب

األنظمة القانونية الداخلية لديها افتراض لتسهيل تطبيق القانون الدولي من قبل

محاكمها .فهذه المحاكم ملزمة بتطبيق قانونها ،ولكن هناك افتراضا ضد وجود
( )79راجع:

Case concerning certain German interests in Polish Upper Silesia (The Merits),
Judgment of 25 May 1926, Series A, No.7, p. 19: “From the standpoint of International
Law and of the Court which is its organ, municipal laws are merely facts which express
the will and constitute the activities of States, in the same manner as do legal decisions
”or administrative measures.

( )78راجع:

Ian Brownlie, Principles of Public International Law, pp. 39-40.
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تعارض بين معاهدة سابقة وقانون الحق؛ فالدولة بإصدارها لقانون ال يتصور أنها

تتعمد مخالفة المعاهدات الدولية التي التزمت بها ،ولذلك فإن هذا القانون الالحق

يجب أن ُيفسر على نحو يتجنب هذا التعارض .فالدول كوحدات ذات سيادة ُيفترض
أنها تتصرف بالموافقة مع التزاماتها .ويتحمل الطرف الذي يدعي أن دولة قد
تصرفت على نحو ال يتمشى مع التزاماتها عبء إثبات عدم التمشي.

غير أن هذه القرينة السابقة يمكن دحضها إذا كانت نية المشرع في الخروج

على أحكام المعاهدة واضحة .فكما ذكرنا سابقًا ،إن القضاء في اإلمارات ملزم
بتطبيق دستوره وقوانينه ،وال يطبق المعاهدات الدولية إال إذا تم استقبالها في شكل

مرسوم ،أو تمت اإلحالة إليها .ولذلك يجب تطبيق القانون الالحق إذا كان واضحاً

في تعارضه مع المعاهدة السابقة.

وخالصة األمر ،أن القاعدة العامة هي أنه عندما يوجد تعارض بين معاهدة

دولية وقانون اتحادي ،فإن الذي يصدر أخي اًر هو الذي يُطبق .ولكن ال يمكن أن
ُيستنتج التعارض ،بل يجب أن يكون حقيقياً وواضحاً.
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اخلامتة
ال ُيحدد القانون الدولي كيفية تطبيقه أو سريانه داخل الدول تاركاً هذا األمر
لدستور الدولة والذى يتوقف موقفه على ما إذا كان يأخذ بنظرية وحدة القانون أم

ثنائية القانون .ففي إطار نظرية وحدة القانون فإن المعاهدة تسري في النظام

القانوني الداخلي مباشرة دون حاجة إلى تحويلها إلى قانون داخلي ،ومن ثم

فالقاضي الوطني يُطبق المعاهدة مباشرة بمجرد تصديق الدولة عليها .أما في إطار
نظرية ثنائية القانون ،فإنه ُينظر للقانون الدولي على أنه قانون مستقل عن القانون

الداخلي ،ومن ثم ُيتطلب أن تتحول المعاهدة إلى قانون داخلي حتى ترتب آثارها في
مجال النظام القانوني الداخلي.
وعلى الرغم من أن طريقة تطبيق القانون الدولي داخل الدولة هي مسألة يتم

تنظيمها وفقاً لدستور هذه الدولة ،فإن القانون الدولي يتطلب أن تفي الدول

بالتزاماتها واال فسوف تكون مسئولة دوليًا.

وقد أخذ الدستور اإلماراتي بنظرية ثنائية القانون ،مع تأكيده احترام تنفيذ

المعاهدات الدولية.

وتُظهر الدراسة الحالية الحاجة إلى األخذ بعين االعتبار التوصيات التالية:
( )1أن يتضمن الدستور مادة تنص على القوة اإللزامية للمعاهدة الدولية في

مواجهة القواعد القانونية األخرى .فلقد اكتفى الدستور اإلمارتي في المادة 4/47
بالنص على بيان كيفية صدور المعاهدة الدولية؛ فنص على أن "يتولى المجلس

األعلى لالتحاد التصديق على المعاهدات واالتفاقيات الدولية ،ويتم هذا التصديق

بمرسوم ".وسكت الدستور اإلماراتي عن بيان القوة اإللزامية للمعاهدة ،وهو األمر

الذي أوضحته المادة  12من قرار مجلس الوزراء بالالئحة الداخلية لمجلس وزراء
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اإلمارات العربية المتحدة ()1272؛ فنصت على أن "يكون إبرام المعاهدات
واالتفاقيات الدولية بمرسوم وتكون لها قوة القانون" .وحقيقة األمر ،إن دساتير الدول

هي التي تُقرر القوة اإللزامية للمعاهدة ،ولذلك فإن من المقترح أن يتضمن الدستور
نفسه مادة تنص على سمو المعاهدة الدولية على القانون ،أو – على األقل  -أن
تتم ترقية نص المادة  12لكي يصدر بها قانون اتحادي.

( )2أن ينص قانون المحكمة االتحادية العليا على منح المحكمة االتحادية

االختصاص بالرقابة السابقة على دستورية المعاهدات في حالة طلب ذلك من

المجلس األعلى لالتحاد أو مجلس الوزراء أو المجلس الوطني االتحادي .فهذه

الرقابة السابقة تُجنب الدولة إشكالية الحكم بعدم دستورية المعاهدة الدولية لمخالفة
أعباء جديدة للمحكمة االتحادية العليا
أحكامها للدستور .ولن يضيف هذا النص
ً

السيَّما أن النص جوازي العمل به.

( )8أن تنضم دولة اإلمارات إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ()1282

السيَّما أن أغلب نصوصها تقنين للعرف الدولي الملزم لإلمارات .كما أن االنضمام
لالتفاقية فيه استمرار لنهج الدولة المتمثل في االنضمام لالتفاقيات الداعمة إلرساء

مبادا القانون في العالقات الدولية.

( )4أن يُفسر القانون الالحق بأسلوب ال يؤدي إلى انتهاك المعاهدات الدولية
المرتبطة بها دولة اإلمارات؛ فالدولة بإصدارها لقانون ال يتصور أنها تتعمد مخالفة

التزاماتها الدولية ،ولذلك يجب أن ُيفسر هذا القانون على نحو يتجنب وجود تعارض
مع المعاهدة الدولية.

111

56

[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss59/3

??????? ??????? ???????? ???? ????? ?? ??????? ???????? ??? Allam:

[د .وائل أمحد عالم]

املراجع
أوالً :الكتب العربية

.1

د .أحمد أبو الوفا ،الوسيط في القانون الدولي العام ،دار النهضة

.2

د .حامد سلطان ،أحكام القانون الدولي في الشريعة اإلسالمية ،دار

.8

د .رياض صالح أبو العطا ،القانون الدولي العام ،مكتبة الجامعة،

.4

د .عبد العزيز محمد سرحان ،القانون الدولي العام ،دار النهضة

.9

د .عبد الواحد الفار ،مبادا القانون الدولي العام .1238 – 1239

.8

العربية ،الطبعة األولى.1228 – 1229 ،
النهضة العربية.

الشارقة.2111 ،

العربية 1411 ،هذ  1221 /م.

د .على إبراهيم ،النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي صراع

أم تكامل ،دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء أحدث الدساتير وأحكام

المحاكم ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1229 ،

.7

د .على صادق أبو هيف ،القانون الدولي العام ،منشأة المعارف،

.3

د .علي عبد القادر القهوجى ،المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائى،

.2

د .عيد أحمد الغفلول ،الرقابة القضائية السابقة على دستورية المعاهدات

.11

اإلمام محمد أبو زهرة ،العالقات الدولية في اإلسالم ،دار الفكر العربي.

االسكندرية.

دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2111 ،

الدولية ،دار النهضة العربية.
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.11

د .محمد سامى عبد الحميد ،أصول القانون الدولي العام ،الجزء الثاني

.12

د .محمد طلعت الغنيمى ،قانون السالم في اإلسالم ،منشأة المعارف،

(القاعدة الدولية) ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.
اإلسكندرية.

ثانياً :المقاالت

 .1د .أشرف عرفات أبو حجازة ،مكانة القانون الدولي العام في إطار القواعد

الداخلية الدستورية والتشريعية ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،المجلد

.2114 ،81

 .2د .ثقل سعد العجمى ،قواعد القانون الدولي في القانون الوطني – الكويت
نموذجًا ،مجلة الحقوق ،السنة  ،89العدد  ،1ربيع اآلخر  1482هذ /

مارس .2111

 .8د .عبد اهلل عبد اللطيف المسلمانى ،نفاذ المعاهدات الدولية في دول مجلس

التعاون الخليجي وبصفة خاصة في دولة قطر ،المجلة القانونية والقضائية
(مركز الدراسات القانونية والقضائية – و ازرة العدل بقطر) ،العدد األول،

السنة الثانية.2113/1422 ،

 .4د .وهبه الزحيلي ،أحكام المعاهدات في الشريعة اإلسالمية ،مجلة الشريعة

والقانون (جامعة األزهر) ،العدد الرابع.1221 ،
ثالثاً :الرسائل العلمية:

 .9فتحية علي الشرجي ،تنفيذ المعاهدات الدولية في النظام القانوني
اإلماراتي ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كلية القانون ،جامعة

الشارقة.2111 ،
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: األحكام واآلراء االستشارية:ًخامسا
:) المحكمة الدائمة للعدل الدولي1(
-

-

Case of the S.S. "Wimbledon", Series A, Judgment of 17
August 1923.
Case concerning certain German interests in Polish Upper
Silesia (The Merits), Judgment of 25 May 1926, Series A,
No.7.
The Greco-Bulgarian "Communities" Advisory Opinion of
31 July 1930, Series B, No. 17
Treatment Of Polish Nationals And Other Persons Of
Polish Origin Or Speech In The - Danzig Territory, Series
A/B. Advisory Opinion Of February 4th, 1932.

:) محكمة العدل الدولية2(
-

-

Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary
and Romania, ICJ Reports 1950, Advisory Opinion of 18
July 1950 (second phase).
Nottebohm Case (second phase), Judgment of April 6th,
1955, I.C.J. Reports 1955.
North Sea Continental Shelf (Federal Republic of
Germany/Netherlands), Judgment Of 20 February 1969.
Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section
21 of the United Nations Headquarters Agreement of 26
June 1947, Advisory Opinion Of 26 April 1988.

:) محاكم الواليات المتحدة األمريكية3(
-

-

Supreme Court Of The United States, Alexander Murray,
Esq. V. Schooner Charming Betsy. 6 U.S. 64; 2 L. Ed. 208;
1804 U.S. February 22, 1804.
United States District Court For The Southern District Of
New York, United States of America, Plaintiff, v. The
Palestine Liberation Organization, et al., Defendants, 695
F. Supp. 1456; 1988 U.S. Dist. June 29, 1988.
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