
الدول تامة السٌادة وهً الدول التً ال تخضع فً ادارة شؤونها الداخلٌة 
 والخارجٌة لرلابة دولة اخرى



والخارجٌة او احدهما ادارة شؤونها الداخلٌة وهً الدول التً تخضع فً 
 لسلطة دولة اخرى



الحروب هو نظام لانونً تلتزم بممتضاه دولة ما االمتناع عن المشاركة فً   

طرف فً النزاعات المسلحةالتحٌز ألي ومن   



 التبعية
 او كل اختصاصات الدولة المتبوعة بعض هً نظام لانونً تباشر فٌه  

 الدولة التابعة



هو نظام لانونً نص علٌه مٌثاق االمم المتحدة وٌطبك على االلالٌم التً 
نظام االنتداب وغٌرهاكانت موضوعة تحت   



طبك على االلالٌم التً انسلخت من الدولة العثمانٌة نظام لانونً وهو 
 والمانٌا بعد الحرب العالمٌة االولى



وبموجبه تضع دولة ضعٌفة نفسها عبارة عن عاللة لانونٌة تنشأ بٌن دولتٌن 
 فً حماٌة دولة اكثر منها لوة



ترجع السٌادة الى مبدأ عام ٌقضً بأن األشخاص القانونٌة تتمتع بالسلطات 
 المقررة وفقا للقانون الدولً على األشٌاء واالشخاص الخاضعة لها



 مظاهر السيادة
المظهر الداخلً للسٌادة وٌعنً حرٌة الدولة فً ادارة شؤونها الداخلٌة وفً 

 تنظٌم مرافقها وفرض سلطاتها على ما ٌوجد فً اقلٌمها من اشخاص واشٌاء



شؤونهاالمظهر الخارجً للسٌادة وٌتمثل باستقالل الدولة فً ادارة      

 الخارجٌة من دون أن تخضع فً ذلك ألي سلطة علٌا



عن غٌرها هو ما تملكه من ما ٌمٌز الدولة اساس هذه النظرٌة ٌقوم على أن 
 قوة الجبر والقهر التً تباشرها على اشخاص آخرٌن



 نظرية االختصاصات
 ترى هذه النظرٌة ان ما ٌمٌز الدولة على غٌرها هو خضوعها المباشر 

الدولً العامللقانون   



حرا وجامعاومفاد هذه النظرٌة أن الدولة تتمتع باختصاص مانع فً اقلٌمها ٌكون   



:التغيرات التي ال تؤثر في شخصية الدولة وتشمل  

التغيرات التي تمس السكان -1  

التغيرات التي تمس الحكومة -2  

تمس اإلقليمالتغيرات التي  -3  



,  المعاهدات: تؤثر هذه التغيرات على حاالت عدة وهي

,  والنظام القانوني الداخلي, والديون, والمحفوظات , واألموال
 وجنسية السكان



ال تؤثر هذه التغيرات على شخصية الدولة سواء حصل 
 زيادة أو نقص في عدد السكان



 التغريات اليت متس احلكومة
 ان التغيرات التي تمس الحكومة ال يؤثر على الشخصية القانونية للدولة 

الى مبدأ استمرارية الدولاستنادا   





التدوٌن نوعان وهما التدوٌن الكاشف الذي ٌعرف بأنه جمع المواعد العرفٌة 

أما النوع الثانً , وتنسٌمها وصٌاغتها بأسلوب واضح ومحكم لتٌسٌر معرفتها

فٌسمى بالتدوٌن المنشئ وٌمصد به اٌجاد لواعد جدٌدة تتفك علٌها الدول 
فً المستمبلوتمبل بها لتنظٌم عاللاتها   



وٌتم التدوٌن من خالل طرٌمٌن هما الطرق الرسمٌة للتدوٌن وتهدف إلى  تحوٌل   

تلزم الدول التً  شارعةالمواعد العرفٌة الى لواعد اتفالٌة وصٌاغتها فً معاهدات 

,  واألمم المتحدة, ولد تموم بهذه المهمة منظمات دولٌة عالمٌة كعصبة  األمم , تمبلها
الدول األمرٌكٌة وغٌرهااو منظمات دولٌة اللٌمٌة مثل منظمة   



وهو التدوٌن الذي ٌموم به المختصون فً المانون الدولً مثل  جهود الفمٌه 

أو الدور الذي تموم به الجمعٌات العلمٌة المانونٌة مثل , وكروشٌوس, بنتام

وهذا الجهد المبذول لٌس له لوة لانونٌة ملزمة , جمعٌات المانون الدول
 للجماعة الدولٌة



انشاء لجنة من الخبراء إلعداد لائمة من  1924لرر مجلس العصبة عام 

موضوعات المانون الدولً التً بلغت درجة من النضج لتدوٌنها مثل  
والمسؤولٌة, والبحر اإلللٌمً, الجنسٌة  



عهدت مهمة تدوٌن لواعد المانون الدولً إلى الجمعٌة العامة وفما 

انشاء لجنة المانون الدولً  1947ولررت الجمعٌة العامة عام ( 13)للمادة

وتتكون , وتطوٌر لواعد المانون الدولًعاتمها مهمة تدوٌن التً اخذت على 
عضوا( 34)هذه اللجنة من  


