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 العامة للقانون يف التشريع والقضاء املبادئقيمة 

 املدنية حتليلية يف فلسفة القانون دراس
 داَع١ دٖٛى -ايكإْٛ ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ن١ًٝ -/ َدزعد.عبدايهسِٜ ؾاحل عبدايهسِٜ

 داَع١ دٖٛى -ايكإْٛ ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ن١ًٝ –/ َدزع د.عبداهلل فاقٌ ساَد

 امللخص

تعد املباد٨ ايعا١َ يًكإْٛ مبجاب١ قٛاعد ع٢ً ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ، ٚتعد نريو َٔ املؿادز امل١ُٗ اييت ٜطتُد َٓٗا 
٫ جيد ايكاقٞ  ايتػسٜع. نُا إٔ هلرٙ املباد٨ ايدٚز ايهبري يف ضد ايفساغ يف ايكإْٛ، فهجريًااملػسع أفهازٙ سُٝٓا ٜكّٛ بطٔ 

ىل ٖرٙ املباد٨ إايٓـ امل٥٬ِ يهٞ ٜكّٛ بتطبٝك٘ ع٢ً ْصاع ٜعسض عًٝ٘ ٫ يف ايتػسٜع ٫ٚ يف ايعسف أٚ غريٖا َٔ املؿادز فًٝذأ 
 ٚطبٝع١ ا٫غٝا٤. ٚايكِٝ اييت ٜفسقٗا املٓطل 

إٔ ٖٓاى ْٛعإ َٔ املباد٨ ايعا١َ، فكد تهٕٛ َهتٛب١ ٖٚٞ تًو اييت سٛهلا املػسع إىل قٛاعد دٜس بايرنس َٚٔ اؾ
قشت أاييت تعرتف بٗا َععِ ايدٍٚ فكد ٖٚٞ ايطا٥د٠ يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًدٚي١، أٚ ٖٞ دٚي١ٝ ٖٚٓاى غري املهتٛب١  ،قا١ْْٝٛ

َا ٖٞ ايتػسٜع أٚ ايعسف أٚ ايػسٜع١ إٔ َؿادز ايكإْٛ، فُؿادز ايكإْٛ َػٗٛز٠ ٚذات ؾبػ١ عامل١ٝ. ٚؽتًف ٖرٙ املباد٨ ع
ٚ سؿس. ٜٚعد كايف١ ٖرٙ املباد٨ ايعا١َ املعرتف بٗا يف ايٓعاّ أض١َٝ٬ أٚ ايعداي١. أَا املباد٨ فٗٞ يٝظ هلا ؼدٜد اإل

ٕ ايتعسف ع٢ً ٖرٙ املباد٨ ٜكتكٞ ا٫ضتعا١ْ أىل إايكاْْٛٞ يًدٚي١ مبجاب١ كايف١ ايكإْٛ ايرٟ ٜطتٛدب اؾصا٤. ٚػدز ا٫غاز٠ 
 . ْع١ُ ايكا١ْْٝٛؾٍٛ املكاز١ْ بني ا٭أبايكإْٛ املكازٕ ٚ

 

 :املقدمة

 أوالً: مدخل تعريفي مبوضوع البحح

ٍٕ ٜكع فُٛع١ َٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ َؿدزٖا إَا ايتػسٜع أٚ ايعسف أٚ َا فإْ٘  عٓدَا ٜكّٛ املػسع بؿٝاغ١ قاْٛ
ايعا١َ يًكإْٛ اييت ٖٞ ْفطٗا فش٣ٛ ايكإْٛ، ٚعٓدَا  املباد٨فُٛع١ َٔ  ٚنٌ ذيو يف ق٤ٛايعداي١ أٚ ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬  قٛاعد

ٜكّٛ ايكاقٞ بايفؿٌ يف َٓاشع١ َا فٗٛ إَا جيد اؿهِ ايكاْْٛٞ يًٛاقع١ املعسٚق١ عًٝ٘ داخٌ ايٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ، أٚ حيدخ إٔ 
إَا َٔ َبدأ عاّ يف ايٓعاّ  اؿهِٝٓٗا ٜأتٞ دٚز ايكاقٞ باضتعاز٠ يٛاقع١ املعسٚق١ أَاَ٘، ٚسٜفتكد ايكإْٛ إىل ْـ ٜعاجل ا

ايكاْْٛٞ ايطا٥د يف ايب٬د أٚ ٜكّٛ بايعجٛز ع٢ً َبدأ قاْْٛٞ عاّ َٔ خ٬ٍ اضتٓتاد٘ َٔ طبٝع١ ا٭َٛز أٚ ا٭غٝا٤ أٚ ايكإْٛ 
  .ايطبٝعٞ أٚ املٓطل
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 ثانياً: مشكلة البحح

ايعا١َ يًكإْٛ ْٛعإ، فٗٞ إَا َٓؿٛف عًٝٗا يف ايكإْٛ ايٛقعٞ ٚتعد دص٤ًا َٔ ايكإْٛ ايٓافر نُبدأ  املباد٨إٕ 
عدّ دٛاش ايهطب دٕٚ ضبب َػسٚع ع٢ً سطاب غدـ َا، أٚ إٔ املػسع مل ٜٓـ عًٝٗا ٚمل ٜعازض ا٭خر بٗا يف احملانِ، 

قد ايػ٤ٞ ٫ )ايػؼ ٜفطد نٌ غ٤ٞ، أٚ ٜفطد ايتؿسفات( ٚ)فاايعا١َ يًكإْٛ غري املهتٛب١ نُبدأ  املباد٨ٚتط٢ُ ا٭خري٠ 
 ٚاملباد٨. ٖٚٓا تعٗس املػه١ً، فإٕ عسقت َطأي١ ع٢ً ايكاقٞ ٚمل جيد بػأْٗا ْؿًا مبٛدب ايكٛاعد ٜعطٝ٘(، ٚغريٖا نجري

ػرتن١، ٚإٕ تعرز إدزاى اييت ٜكّٛ عًٝٗا ايٓعاّ ايكاْْٛٞ، نإ يصاًَا عًٝ٘ إٔ ٜسد املطأي١ إىل سهِ قاْْٛٞ حيكل املؿاحل امل
إَا  -ايكا١ْْٝٛ املباد٨أٟ  -ايكا١ْْٝٛ اييت غاعت يف ايكإْٛ املكازٕ، ٖٚٞ املباد٨قؿد املػسع، فعًٝ٘ ا٫ضتعا١ْ بإسد٣ 

اضتكست يف ايكُري ايكاْْٛٞ بؿٛز٠ عا١َ أٚ عٓد بعض زداٍ ايكإْٛ َٔ ايفكٗا٤ بؿٛز٠ خاؾ١، ٖٚٞ تطتدًـ َٔ طبٝع١ 
كإْٛ ايطبٝعٞ أٚ املٓطل. فإذا مل ٜأخر بٗا يف سهُ٘، فإْ٘ قد ٜعد اؿهِ ظاملًا ٚسٝٓٗا ٜٓبػٞ َكاَٚت٘ ا٭غٝا٤ أٚ َٔ اي

 بايٛضا٥ٌ املػسٚع١. 

املعدٍ ع٢ً أْ٘:  1951( يط١ٓ 40ٚقد ّْؿت ايفكس٠ ايجا١ْٝ ٚايجايج١ َٔ املاد٠ ا٭ٚىل َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ )
ايػسٜع١  َباد٨ٞ ميهٔ تطبٝك٘ سهُت احمله١ُ مبكتك٢ ايعسف، فإذا مل ٜٛدد فبُكتك٢ ... فإذا مل ٜٛدد ْـ تػسٜع2))

ٚتطرتغد  -3ا٫ض١َٝ٬ ا٭نجس ١ُ٥٬َ يٓؿٛف ٖرا ايكإْٛ دٕٚ ايتكٝد مبرٖب َعني فإذا مل ٜٛدد فبُكتك٢ قٛاعد ايعداي١. 
يب٬د ا٭خس٣ اييت تتكازب قٛاْٝٓٗا َع ايكٛاْني احملانِ يف نٌ ذيو با٭سهاّ اييت أقسٖا ايككا٤ ٚايفك٘ يف ايعسام ثِ يف ا

 ايعساق١ٝ((. 

ايعا١َ يًكإْٛ، ثِ َا ٖٞ ايبًدإ اييت  املباد٨ٚايط٪اٍ ٖٓا ٌٖ تكُٓت ٖرٙ املاد٠ إغاز٠ ؾسحي١ أٚ ق١ُٝٓ إىل 
١ٝ ثابت١، فًُاذا مل ًٜتصّ قاْْٛ َباد٨تتكازب قٛاْٝٓٗا َع ايكٛاْني ايعساق١ٝ؟. ٚإذا ناْت أسهاّ ايبًدإ تًو قد أضفست عٔ خًل 

 ؟. املباد٨بأِٖ تًو  -سٝاًْاأ  –ايككا٤ ايٛطين عٓدْا 

 ثالجاً: نطاق البحح

ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ غري املهتٛب١، أَا املهتٛب١ َٓٗا فٗٞ ايكإْٛ ذات٘ ٚاييت ٜعد  املباد٨ٜتشدد ْطام ايبشح باـٛض يف 
 سهِ ايكاقٞ بػأْٗا َعسٚفًا َطبكًا، ٚضٓشاٍٚ تٓاٍٚ املٛقٛع يف ق٤ٛ ايكإْٛ اـاف ايعساقٞ ٚاملكازٕ.  

 رابعاً: اهلدف من البحح

 ا٫٩ت، َٔ بٝٓٗا:دا٤ت دزاض١ َٛقٛع ايبشح ٚذيو قاٚي١ً يإلداب١ ع٢ً عدد َٔ ايتط

ايعا١َ يًكإْٛ، ٚاؿكٝك١ إ  املباد٨ع٢ً َبدأ َٔ  انِ بإٔ قسازاتٗا قد ؾدزت بٓا٤ نجريًا َا ْطُع َٔ أسهاّ احمل -1
اييت ٫ ٜصاٍ اـ٬ف بػأْٗا قا٥ًُا إىل  املباد٨َععِ غساح ايكإْٛ اـاف ٜتشاغٕٛ اـٛض يف َا١ٖٝ َٚكُٕٛ ٖرٙ 
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َد٣ إيصاَٝتٗا أٚ َهاْتٗا يف ايتطًطٌ اهلسَٞ يًكٛاعد ايكا١ْْٝٛ يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ اٯٕ ضٛا٤ َٔ سٝح َاٖٝتٗا أٚ 
 يًدٚي١. 

 ايعا١َ يًكإْٛ؟.   املباد٨َٔ أٜٔ ٜطتُد املػسع ٚايكاقٞ  -2
 ايعا١َ َع َبدأ آخس أٚ َع ايكإْٛ ايٛقعٞ.  املباد٨َا اؿهِ يف ساٍ تعازض إسد٣  -3

، فٌٗ َع٢ٓ ذيو أْ٘ ٜكّٛ املباد٨باضتعاز٠ إسد٣ ٖرٙ  -يف ساٍ افتكاد ايٓـ أٚ اؿهِ -سُٝٓا ٜكّٛ ايكاقٞ  -4
 بٛظٝف١ املػسع يف إْػا٤ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ امل١ُ٥٬ ؿٌ ايٓصاع، أّ إٔ ٖرا ايدٚز ٜكتؿس ع٢ً املػسع ٚسدٙ؟. 

 خامشاً: خطة البحح 

ايعا١َ يًكإْٛ ايرٟ َٔ خ٬ي٘ ضٛف ٜتِ تعسٜف  املباد٨يًتعسٜف بٜٓكطِ ايبشح ع٢ً َبشجني، خيؿـ أٚهلُا 
ايعا١َ يًكإْٛ، ٚفٝ٘ ضٓتعسض  املباد٨ايعا١َ ٚمتٝٝصٖا عُا ٜػتب٘ بٗا، ٚبٝإ َؿادزٖا ٚتكطُٝاتٗا، ٚثاُْٝٗا إلعُاٍ  املباد٨

 ٜكّٛ بتطبٝكٗا.  يٛظٝفتٗا ٚعٛازض تطبٝكٗا ٚبٝإ قٛتٗا املًص١َ ٚتعازقٗا َع غريٖا ٚدٚز املػسع سُٝٓا
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 املبحح األول
 العامة للقانون املبادئالتعريف ب

َٔ  ايعا١َ ٚبٝإ خؿا٥ؿٗا َٔ د١ٗ، ٚمتٝٝصٖا املباد٨ايعا١َ يًكإْٛ قسٚز٠ بٝإ َفّٗٛ  املباد٨ٜتطًب ايتعسٜف ب
َٔ د١ٗ ثايج١. ٚع٢ً ٖرا  املباد٨َٔ د١ٗ أخس٣، ٚبٝإ املؿادز اييت تطتك٢ َٓٗا ٖرٙ  يتػسٜعاؾٝاغ١ غريٖا َٔ ٚضا٥ٌ 

 املباد٨ايعا١َ يًكإْٛ ٚبٝإ خؿا٥ؿٗا، ٚثاْٝٗا يتُٝٝص  املباد٨ٜػتٌُ ٖرا املبشح ع٢ً ث٬ث١ َطايب، خيؿـ أٚهلا يتعسٜف 
 ايعا١َ يًكإْٛ.  املباد٨ايعا١َ يًكإْٛ َٔ غريٖا، أَا املطًب ايجايح فطٝدؿـ يبٝإ املؿادز اييت تطتك٢ َٓٗا 

 املطلب األول
 العامة للقانون وبيان خصائصوا املبادئعريف ت

ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ سُٝٓا ٜتؿدٕٚ  املباد٨ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايهجري َٔ ُنتاب ايكإْٛ ٜكفٕٛ َٛقفًا ضًبًٝا َٔ تعسٜف 
تعسٜفٗا بايسغِ َٔ  ساٚيٛاإ٫ إٔ بعكًا َٔ ايفكٗا٤ ايعا١َ يًكإْٛ أٚ سُٝٓا ٜتٓاٚيٕٛ املؿادز ايعا١َ يًكإْٛ،  املباد٨يػسح 

غؿا٥ـ ػعًٗا ؽتًف َٔ غريٖا. ٚع٢ً ٖرا ٜٓكطِ ٖرا املطًب يفسعني أٚهلُا  املباد٨ؾعٛب١ ٖرا ا٭َس. ٚمتتاش ٖرٙ 
 يًتعسٜف ٚثاُْٝٗا يًدؿا٥ـ. 

 الفرع األول

 العامة للقانون املبادئتعريف 

يًكإْٛ، فرٖب زأٟ اىل أْٗا قٛاعد هلا ايكاب١ًٝ يف ايعا١َ  املباد٨برٍ ايفكٗا٤ قا٫ٚت عدٜد٠ َٔ أدٌ ؼدٜد املكؿٛد ب
ايتطبٝل ع٢ً قٛاعد قا١ْْٝٛ أخس٣ عٝح تعد ايكٛاعد املرنٛز٠ تطبٝكًا يًُبدأ ايعاّ، ٜٚعد املبدأ ٖٛ ايكاعد٠ بايٓطب١ هلرٙ 

. ٚعسفت أٜكًا بأْٗا فُٛع١ َٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايفٛق١ٝ اييت تكع يف ايكإْٛ ايٛقعٞ ٚاييت (1)ا٭خري٠، أٚ قاعد٠ ع٢ً ايكٛاعد
ميتد يتػٌُ يٝظ فكط تًو املٛدٛد٠ يف ايكإْٛ املهتٛب بٌ  املباد٨ؼٟٛ فُٛع١ َٔ املعاٜري ايكا١ْْٝٛ، نُا إٔ َفّٗٛ ٖرٙ 

َٔ ايفك٘ إٔ املبدأ ايعاّ اخس ٜٚس٣ داْب   .(2)ٝاب ايٓـ بػأْٗاٚست٢ تًو ايػري َهتٛب١ ٚاييت ٜتٛدب اؿهِ بٗا ست٢ عٓد غ
ْ٘ تٛدٝ٘ يًطًٛى، ٖٚهرا قاعد٠ ٚيهٓٗا بًػت َٔ ا٭١ُٖٝ ٚايع١َُٝٛ دزد١ تطُح بإٔ تػتل َٓٗا قٛاعد أخس٣، فاملبدأ قاعد٠ ٭

 املباد٨إٔ  ؾاْب آخس َٔ ايفك٘ فري٣ يٓطب١.  أَا با(3)ايكا١ْْٝٛ ٖٞ قٛاعد أؾٛي١ٝ أٚ ن١ًٝ تٓطاب َٓٗا قٛاعد فسع١ٝ ٨فاملباد
اىل  زأٟ آخسٜٚرٖب . (4)ايعا١َ ٖٞ املٛدٗات ايعا١َ اييت تٓطاب َٓٗا فُٛع١ اؿًٍٛ ايٛقع١ٝ اييت تسد يف ْؿٛف ايكإْٛ

ٕٛ ّ َػسٚعٝت٘. ٚقد ٜهايعا١َ بأْٗا ْعاّ قاْْٛٞ فٛقٞ ٜكاع ب٘ ايكإْٛ ايٛقعٞ ايرٟ قد ٜعدٍ عٓ٘ بطبب عد املباد٨تعسٜف 
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2 GERARD Philippe: Aspects de la problimatique actuelle des Principes generaux du droit, 

 2013-10-, last visiting date 14www.persss.fr75(1988). Paper available at:   
 .168، ف1983، ب٬ َهإ ٚد١ٗ ْػس، ٫2سغ: د. عبداملٓعِ ايبدزاٟٚ: أؾٍٛ ايكإْٛ املدْٞ املكازٕ، ط 3
. أغاز ايٝ٘: د. مشظ ايدٜٔ ايٛنٌٝ: أثس ايػؼ ع٢ً ا٭ضبك١ٝ 69ايعا١َ يف ايكإْٛ، فُٛع١ ايدزاضات يف َؿادز ايكإْٛ، ف املباد٨دٌٜ فتػٝٛ:  4

 .109، ف1958يف ايتطذٌٝ، عح َٓػٛز يف ف١ً اؿكٛم، داَع١ ا٫ضهٓدز١ٜ، ايعددإ، ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ، 

http://www.persss.fr/
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تعسٜف  اىلآخس زأٟ ٜٚرٖب . (1)فُٛع١ َٔ ايكٛاعد غري املهتٛب١ تتٛىل غسح ٚتطٜٛس ايكإْٛ ايٛقعٞ املباد٨تًو  املكؿٛد َٔ
تطتٓد إىل ْـ َهتٛب، ٚإمنا ٜهٕٛ َؿدزٖا ايككا٤. ٚعطب ٖرا ايسأٟ فإٕ تًو  اييت ٫ املباد٨ايعا١َ بأْٗا تًو  املباد٨
أفهاز عا١َ  ا مت تعسٜف املباد٨ ايعا١َ باْٗانُ .(2)ايكا١ْْٝٛ اييت ٜهٕٛ َؿدزٖا ايتػسٜع املباد٨ايعا١َ ؽتًف عٔ  املباد٨

ايعا١َ يف  املباد٨، ذيو ٭ٕ ايكاز٨ٚقد ٜػتت َجٌ ٖرا ايتُٝٝص ذٖٔ  .(3)تؿًح إٔ تهٕٛ أضاضًا جملُٛع١ َٔ اؿًٍٛ ايكا١ْْٝٛ
اؾُاع١ ٚمتًٝٗا ايعداي١ ٚاملجٌ ايعًٝا ٖٚٞ تطتٓد إىل ايعكٌ ٚاملٓطل ذٖٔ ٚقُري غري َهتٛب١ تطتكس يف  َباد٨فًُٗا ٖٞ 

ٚميهٔ إٔ تطتُد َٓٗا قٛاعد قا١ْْٝٛ ًَص١َ ٜتعني اـكٛع ، ٚقد ٫ ؼتاز إىل ْـ ٜكسزٖا، (4)ايطًِٝ ٚطبٝع١ ا٭َٛز ٚا٭غٝا٤
فٝعًٓٗا َٔ خ٬ٍ أسهاَ٘ َعطًٝا إٜاٖا ايك٠ٛ هلا، ٜٚعٌُ ايكاقٞ ع٢ً ايهػف عٓٗا ٚتكسٜسٖا َطتًُٗاَ إٜاٖا َٔ زٚح ايتػسٜع، 

. يهٔ (5)اإليصا١َٝ. َٚٔ ثِ ٜتعني ع٢ً اؾُٝع اسرتاَٗا ٚا٫يتصاّ بٗا، ٜٚعد نٌ تؿسف كايف هلا َعٝبًا بعٝب كايف١ ايكإْٛ
د ضٔ ايتػسٜعات ايهجري َٔ املباد٨ ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ قد تتشٍٛ اىل قٛاعد قا١ْْٝٛ َهتٛب١ عٓدَا ٜتبٓاٖا املػسع ٖٚٛ بؿد

َبدأ ايعكد غسٜع١ املتعاقدٜٔ ٚ َبدأ عدّ دٛاش ا٫ثسا٤ ع٢ً سطاب تعٜٛض عٔ ا٭قساز يف املط٪ٚي١ٝ ٚاملدتًف١، نُبدأ يصّٚ اي
 . (6)ايػري دٕٚ ضبب َػسٚع َٚبدأ ايػو ٜفطس ملؿًش١ املدٜٔ

ٚتؿبح قٛاعد قا١ْْٝٛ ٚقع١ٝ  -يف اجملتُعيف نْٛٗا َعرب٠ عٔ ايفهس٠ ايعا١َ يًٛدٛد  -ايعا١َ تفكد طبٝعتٗا  املباد٨ف 
زٜف املرنٛز٠ يًُباد٨ اَٚٔ فٌُ ايتع. (7)ايطًط١ ايتػسٜع١ٖٝرٙ اؿاي١ تطتُد قٛتٗا َٔ مبذسد اضتكباهلا يف ايتػسٜع، ٖٚٞ يف 

ٖٚٞ ٜٚهػفٗا ايعكٌ  ٚاملٓطل ايطًِٝ َٛزتطتٛس٢ َٔ قِٝ اجملتُع ٚطبٝع١ ا٭ْٚٗا َعاٜري متتاش بايعُّٛ ْس٣ أ يًكإْٛ ايعا١َ
كا١ْْٝٛ مبٛدبٗا، ٚثاُْٝٗا ٖٛ ٚهلُا ٖٛ تصٜٚد املػسع باملعاٜري اييت ٜٓبػٞ ضٔ ايكٛاعد ايزع يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ٚظٝفتني: أمتا
 خر بٝد ايكاقٞ يف سطِ ايٓصاع املعسٚض عًٝ٘ عٓدَا ٫ تطعف٘ َؿادز ايكإْٛ يف اجياد اؿهِ املٓاضب ملطأي١ َع١ٓٝ.   ا٭

 

 

                                                            
ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ا٭ملاْٞ َٓ٘، عح قدّ إىل املسنص ايكَٛٞ يبشٛخ املٓطك١، تسمج١ ايدنتٛز ع. ف ناْازٜص: ضد ايفساغ يف ايكإْٛ َٚٛقف   1

 .76، ف1973عبدايسضٍٛ اؾؿاْٞ، َٓػٛز يف ف١ً ايككا٤، ايعدد ا٭ٍٚ، 
 .35، ف2009زبٌٝ، إْٛ ا٫دازٟ، َطبع١ زٚشٖ٘ ٫ت، أ٫سغ: د. َاشٕ يًٝٛ زاقٞ: ايك 2
 .17، ف1971خٌ يدزاض١ ايكإْٛ، َطبع١ داز ايط٬ّ، بػداد، د. َايو دٖٚإ اؿطٔ، املد 3

4  See: GHISLAIN LONDERS: Deux principes generaux du droit issus du droit national et 
du droit communautaire, paper available at: 
curia.europa.eu/common/dpi/col_londers_fr.pdf. last visting: 12-3-2013. 

تازٜذ آخس   www.iraker.dkايعا١َ يًكإْٛ، َكاٍ َٓػٛز ع٢ً ا٫ْرتْت، َتاح ع٢ً املٛقع ا٫يهرتْٚٞ  املباد٫٨سغ: فازع ساَد عبدايهسِٜ:  5
 . 2013-11-20شٜاز٠ يًُٛقع 

 ( َدْٞ عساقٞ.166، 243، ٫186سغ: َج٬ً املٛاد ) 6
 .260ف ايٓعس١ٜ ايعا١َ يًكإْٛ، َٓػأ٠ املعازف، ا٫ضهٓدز١ٜ، دٕٚ ض١ٓ، تٓاغٛ،د. مسري  7

http://www.iraker.dk/
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 ع الجانيالفر
 العامة للقانون املبادئخصائص 

 :ُٖٗا َا ٜأتٞايعا١َ يًكإْٛ بعد٠ خؿا٥ـ يعٌ أ متتاش املباد٨     

 َعاٜري ٫ جيطدٖا املػسع يف ْـ: أ٫ًٚ

ميهٔ إٔ ٜ٪دٟ تطبٝل املبدأ ايكاْْٛٞ إىل سًٍٛ ددٜد٠ كايف١ يًشًٍٛ اييت ٚزدت يف ايٓؿٛف ايتػسٜع١ٝ املكسز٠  ٫ 
يًكٛاعد ايكا١ْْٝٛ، فايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٖٞ َب٢ٓ املبدأ، فإذا متطو ايكاقٞ مببدأ قاْْٛٞ َٔ أدٌ سطِ َٓاشع١ مل تسد بػأْٗا 

 يف ْؿٛف ايكا١ْْٝٛ املباد٨ٚهلرا فايػايب إٔ ٜكًٌ املػسع بكدز اإلَهإ َٔ ٚقع  قاعد٠ قدد٠ ؼهُٗا، فاؿٌ َعسٚف ضًفًا،
. ٚقد (1)٫ٕ ايعُّٛ ايرٟ ميتاش ب٘ املبدأ َٔ ا٫فكٌ إ ٫ ٜهٕٛ سبٝطا يف اطاز ْـ قاْْٛٞ تازنًا أَسٖا يًُفطسٜٔ ٚايككا٠

قؿٛزًا ٚاقشًا يف َٛقف املػسع ايعساقٞ بػإٔ املعدٍ إٔ ٖٓاى  1951( يط١ٓ 40نػف يٓا ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ )
َعاؾت٘ ايتػسٜع١ٝ ملٛقٛع املط٪ٚي١ٝ ايتكؿري١ٜ، ٚايطبب يف ذيو نجس٠ املٛاد اييت ٫ َجٌٝ هلا يف ايتكٓٝٓات املد١ْٝ املعاؾس٠، 

ٙ ٖرا املٛقف إىل حملاٚيت٘ ايتٛفٝل بني أسهاّ ايفك٘ ا٫ض٬َٞ َٔ د١ٗ، ٚأسهاّ ايتػسٜعات ايٛقع١ٝ َٔ د١ٗ أخس٣، ٚقد دسَ
ايعا١َ َٔ نتب ايفك٘ ا٫ض٬َٞ ٚف١ً ا٭سهاّ ايعدي١ٝ، ٚاؿكٝك١ ٖٞ إٔ تًو ا٭سهاّ اييت ْكًٗا املػسع  املباد٨ْكٌ ايهجري َٔ 

ٚإٕ ؾًشت ٭ٕ تهٕٛ أضاضًا يًتػسٜع، َٚٔ أبسش ا٭َج١ً ع٢ً ٖرا  ْؿٛؾا تػسٜع١ْٝ١ٝ عا١َ ٫ تؿًح إٔ تهٕٛ قاْٛ َباد٨ٖٞ 
( اييت تكسز بإٔ ات٬ف َاٍ ايػري اٚ اْكاف قُٝت٘ َباغس٠ أٚ تطببًا ٜهٕٛ 186إٔ املػسع بعد إٔ ٚقع ْـ املاد٠ ) ايػ٤ٞ ٖٛ

قا١ْْٝٛ ٚتطبٝكات دص١ٝ٥ يف املٛاد  َباد٨ضببًا يف ايكُإ إذا نإ ا٫ت٬ف ْتٝذ١ تعُد أٚ تعد )خطأ(، عاد املػسع ٚضام 
قف ٛ.  ٚإذا َا قازّْا ٖرا امل(2)اْ٘ ا٫ضتػٓا٤ عٓٗا ٚتسى أَس اضتهػافٗا يًككا٤( هلرٙ ايكاعد٠ نإ بإَه187-188-189-190)

مبٛقف املػسع ايفسْطٞ ف٬ٝسغ إٔ ا٭خري قد ّْعِ املط٪ٚي١ٝ ايتكؿري١ٜ يف ضت َٛاد، بٌ إٔ َا ٜطبل َٔ تًو املٛاد ٖٞ فكط 
 ( َدْٞ فسْطٞ.  1384( ٚ )1382املاد٠ )

 ثاًْٝا: ايع١َُٝٛ

ايع١َُٝٛ يٝطت املكؿٛد بٗا ؾف١ ايع١َُٝٛ يف ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ، أٟ قاب١ًٝ ايكاعد٠ ي٬ْطبام ع٢ً سا٫ت غري قدد٠  
َٔ ايٛقا٥ع ٚا٭غداف، يهٔ ايع١َُٝٛ ٖٓا تعين قاب١ًٝ املبدأ يًتطبٝل ع٢ً قٛاعد قا١ْْٝٛ أخس٣، عٝح تعد ايكٛاعد املرنٛز٠ 

 . (3)أ ايعاّ ٖٛ ايكاعد٠ بايٓطب١ هلرٙ ايكٛاعدتطبٝكًا يًُبدأ ايعاّ، ٜٚعد املبد

 املٓطل ٚطبٝع١ ا٭غٝا٤ايكِٝ ٚثايجًا: ٜعتُد املبدأ بايدزد١ ا٭ضاع ع٢ً 

                                                            
 .260، ف1932، 1ايتٛفٝل بني ايكإْٛ ٚايٛاقع، عح َٓػٛز يف ف١ً ايكإْٛ ٚا٫قتؿاد، داَع١ ايكاٖس٠، ايط١ٓ ايجا١ْٝ، ايعدد د. ساَد شنٞ،  1
 .214-213، ف1970ا٫يتصاَات، َطبع١ املعازف، بػداد،  ٫سغ: د. سطٔ عًٞ ايرْٕٛ، غسح ايكإْٛ املدْٞ، أؾٍٛ 2
 .246د. مسري تٓاغٛ، َسدع ضابل، ف 3



 د.عبدايهسِٜ ؾاحل عبدايهسِٜ،  د.عبداهلل فاقٌ ساَد

 Vol. 2 No. 3 (2015)                                         723                                                   طؤظارى زانكؤى ِراثةِريو

ا٫ضاض١ٝ نايعداي١ ٕ املٓطل ايكاْْٛٞ ايطًِٝ يف اجملتُعات ا٫ْطا١ْٝ املتشكس٠ ٜكتكٞ ا٫ميإ بعدد َٔ ايكِٝ إ 
رب ٚا٫َٔ ٚايٓعاّ، ٖٚرٙ ايكِٝ تُٗٝٔ ع٢ً ذٖٔ املػسع يف ع١ًُٝ ضٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ع ٚا٫ْؿاف ٚايتطاَح ٚا٫َا١ْ ٚا٫ضتكساز

ىل ٚقع ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايكسٚز١ٜ يًُذتُع، فاذا مل ٜهٔ املػسع قد افسغ َكُٕٛ املبدأ يف ػطدٖا يف َباد٨ عا١َ ٚتدفع٘ إ
ٝٓؿف املعتد٣ عًٝ٘ َٔ املعتدٟ ٜٚدعِ ا٫ضتكساز ٜٚتشس٣ قاعد٠ قا١ْْٝٛ نإ يًكاقٞ اضتد٬ف اؿهِ يف ق٤ٛ زٚح املبدأ ف

ايعا١َ يًكإْٛ تطبٝكًا يًُٓطل ايكاْْٛٞ املٛقٛعٞ املستهص ع٢ً زٚح ايتػسٜع ٚدٖٛس  املباد٨فٝعد ا٫ضتد٫ٍ َٔ ايعداي١. 
ْٚكؿد بٗا تًو اييت تتُٝص  -٨املبادإىل ػاٚش َتطًبات ايٓعاّ إىل َتطًبات ايعداي١. فٗرٙ  اسٝاْا ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ٚايرٟ ٜدعٛ

إذ ٜفسقٗا  (1)َٓطك١ٝ قاعد١ٜ عطب ايبعض َباد٨أقشت تًك٢ قب٫ًٛ ٚاضعًا يف ناف١ ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ، ٖٚٞ  -بايع١َُٝٛ ٚايتذسٜد
اييت  املباد٨ايكا١ْْٝٛ املدتًف١. فُج٬ً ٜعد َبدأ سطٔ اي١ٝٓ َٚبدأ ايػؼ يف ايتؿسفات َٔ  يٮْع١ُاملٓطل، ٖٚٞ أضاع قاعدٟ 

 ٜفسقٗا املٓطل ٚبايتايٞ قسٚز٠ ا٭خر بٗا يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ نُعتكد زاضذ يف قُري ا٭١َ.

 املطلب الجاني
 العامة للقانون من غريها املبادئمتييز 

ايعا١َ يًكإْٛ َع فُٛع١ َٔ ٚضا٥ٌ ايفٔ ايتػسٜعٞ نايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٚايكٛابط ايكا١ْْٝٛ أٚ  املباد٨قد ؽتًط 
ايعا١َ  املباد٨ٚس٦ٓٝر ٚدب ايتُٝٝص فُٝا بٝٓٗا. َٚٔ اؾدٜس بايرنس إٔ أسد ايفكٗا٤ ايػسب ٖٚٛ بؿدد ؼًًٝ٘ يفهس٠ غريٖا، 

ايطا٥د٠ يف أٟ ْعاّ  (2)ايعا١َ ٫ ؽتًف عٔ ايكِٝ ايكا١ْْٝٛ ٚاملعاٜري ايكا١ْْٝٛ ٚايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ املباد٨يًكإْٛ ٜرٖب بإٔ 
 قاْْٛٞ َعني. يهٓٓا ْس٣ ا٫خت٬ف َٛدٛدًا بٝٓٗا ٚنُا ضٓٛقش٘ أدْاٙ. 

 الفرع األول

 العامة من املصادر العامة القانون املبادئمتييز 

ايعا١َ يًكإْٛ عٔ َؿادز ايكإْٛ يف أْٗا ٫ ؽًل قٛاعد قا١ْْٝٛ ٚقع١ٝ، بٌ تطبل خًل ٖرٙ ايكٛاعد،  املباد٨ؽتًف 
 املباد٨ؿدز ايٛسٝد يًكإْٛ ٖٛ إزاد٠ ايدٚي١، ٚتعدد َؿادز ايكإْٛ ٜسدع فكط إىل تعدد طسم ايتعبري عٔ إزاد٠ ايدٚي١، أَا فامل

ايعا١َ ٖٞ  املباد٨ايعا١َ يًكإْٛ فٗٞ ٫ تؿدز عٔ ازاد٠ ايدٚي١، ٚيهٓٗا متٗد هلرٙ ا٫زاد٠ ايطسٜل ايرٟ تعرب ب٘ عٔ ْفطٗا. ٚ
قادز٠ ع٢ً ا٫حيا٤ اىل املػسع باؾداز  املباد٨املػسع يف ٚقع ايتػسٜعات اييت ٜؿدزٖا، ٚتعٌ ٖرٙ ا٫فهاز اييت ٜطتٛسٝٗا 

ايعا١َ ٫ ؽتًط بايتػسٜع َٔ سٝح أْ٘  املباد٨ايعا١َ نُا إٔ  املباد٨طتٓفر غري اييت أؾدزٖا، فايتػسٜع ٫ ٜ تػسٜعات أخس٣
قا١ْْٝٛ يف ايتػسٜع أٚ ايعسف ميهٔ تطبٝكٗا ع٢ً ايٓصاع، فإْ٘ ٖٛ َؿدز يًكإْٛ ايٛقعٞ. ٚايكاقٞ سُٝٓا ٫ جيد قاعد٠ 

اييت ٜطتٛسٝٗا املػسع  املباد٨ايعا١َ يًكإْٛ، ٖٚٞ ذات  املباد٨ٜطتطٝع ايعجٛز ع٢ً اؿٌ ايعادٍ يًٓصاع عٔ طسٜل ايسدٛع إىل 
عٓد ٚقع ايتػسٜعات، ٜٚهٕٛ ايدٚز ايرٟ ٜكّٛ ب٘ ايكاقٞ يف ٖرٙ اؿاي١ أقسب إىل عٌُ املػسع، ٚاؿهِ ايرٟ ٜككٞ ب٘ ايكاقٞ 

                                                            
  .251، ف2009دزاض١ يف فًطف١ ايكإْٛ، داز املطبٛعات اؾاَع١ٝ، ا٫ضهٓدز١ٜ،  -دٚز املٓطل يف تهٜٛٔ ايكإْٛ ٚتطبٝك٘د. فاٜص قُد سطني،  1

2 See: Dr. Jordan dasi: Legal principles, legal values and legal norms, are they the same or 
different, paper available at:  http://www.academicus.edu.al/nr2/Academicus-MMX-2-109-
115.pdf, last visiting, 21-11-2013. 

http://www.academicus.edu.al/nr2/Academicus-MMX-2-109-115.pdf
http://www.academicus.edu.al/nr2/Academicus-MMX-2-109-115.pdf
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ايعا١َ يًكإْٛ تٓصٍ إىل َطت٣ٛ املؿدز  املباد٨ايعا١َ يًكإْٛ ٜعٌ َٔ ؾٓع ايكاقٞ ْفط٘، ف٬  ُباد٨بعد اضتًٗاَ٘ يً
ًُبدأ ايعاّ ايرٟ اعتُد عًٝ٘ أٚ عد٠ اييت طبكٗا ايكاقٞ، ٫ٚ سهِ ايكاقٞ ٜستفع فٝؿبح تطبٝكًا أٚ تعبريًا َباغسًا ياملباغس يًكا

 .(1)غاز إيٝ٘أ

 الفرع الجاني

 متييز املبدأ عن القاعدة القانونية

ٗس عرب ْـ ؾسٜح بٌ َٔ ٕ املبدأ ايعاّ ٖٛ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ بايرات، ٚيهٔ ٫ ٜعأىل إٜرٖب أسد ايفكٗا٤ ايفسْطٝني 
 .(2)فٌُ ايٓؿٛف أٚ إٔ ي٘ نٝاًْا خاؾًا يف ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ اٚ يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ

ٚيف ٖرا ايػإٔ ٜػرتى املبدأ َع ايكاعد٠ يف ؾف١ ايع١َُٝٛ َع ا٫خت٬ف يف فِٗ املكؿٛد َٔ ٖرٙ ايؿف١. فايع١َُٝٛ يف  
ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ تفٝد تكسٜسٖا بايٓطب١ يكدز غري قدد َٔ ا٭عُاٍ ٚايٛقا٥ع، ٚيهٓٗا َٔ ْاس١ٝ َع١ٓٝ تتُٝص بٓٛع َٔ اـؿٛف، 

ٚؾف١ ايعُّٛ يف ايكاعد٠ ٫ تكبٌ  ٚأعُاٍ َع١ٓٝ، فٗٞ تتكسز ؿهِ َسانص قا١ْْٝٛ َع١ًَٛ َٔ سٝح أْٗا ٫ ؼهِ إ٫ ٚقا٥ع
. أَا املبدأ فٝكؿد بعَُٛٝت٘ مشٛي٘ جملُٛع١ ا٫ضتجٓا٤ فهًُا ؼكل زنٔ ايفسض يف ايكاعد٠ يصّ تطبٝل اؿهِ َٔ قبٌ ايكاقٞ

ٓا٤ نُا يف ٖدز داْب ايعداي١ يف ايتؿسفات ايعكاز١ٜ يف ؾاحل ٚؾف١ ايعُّٛ يف املبدأ تكبٌ ا٫ضتج ،(3)٫ سؿس هلا َٔ ايتطبٝكات
ٖٛ فهس٠ عا١َ تؿًح ٭ٕ تهٕٛ أضاضًا جملُٛع١ َٔ اؿًٍٛ املبدأ  ،بعباز٠ أخس٣ تعصٜص داْب ا٫ضتكساز يف تًو ايتؿسفات.

ايػ٤ٞ املككٞ فٝ٘، َٚبدأ  ايكا١ْْٝٛ، َجاٍ ذيو َبدأ سطٔ اي١ٝٓ َٚبدأ يصّٚ ايتعٜٛض عٔ ا٭قساز يف املط٪ٚي١ٝ، َٚبدأ سذ١ٝ
يرا فاملبدأ ٖٛ ا٭ضاع ايرٟ تطتٓد إيٝ٘ اؿًٍٛ اييت تتكُٓٗا فُٛع١ َٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ، أَا  ،(4)عدّ دٛاش اإلقساز بايػري

ٖٚٞ أضاض١ٝ تُٗٝٔ  ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايطا٥د،َطتُد٠ َٔ  املباد٨ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ فٗٞ ايتطبٝل ايعًُٞ يًُبدأ ايكاْْٛٞ. ٖٚرٙ 
 املباد٨، ٖٚهرا ٜعٗس ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ عٔ تفاٚت يف َساتب ايتدزز بني (5)ع٢ً فُٛع١ َٔ ايكٛاعد ايتفؿ١ًٝٝ املتفسع١ عٓٗا

 . (6)ايكا١ْْٝٛ ايعا١َ ا٭ؾٍٛ اؾٖٛس١ٜ يًتٓعِٝ ايكاْْٛٞ ايكا٥ِ املباد٨ٚايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ. ٚبٗرٙ املجاب١ تعد 

                                                            
 . 250، ف1985ايكإْٛ، ايكاٖس٠،  َباد٨. ٚيف ْفظ املع٢ٓ ٫سغ: د. عبداملٓعِ ايبدزاٟٚ، 257-256د. مسري تٓاغٛ، َسدع ضابل، ف 1

2 RODIER :Les principies generaux du droit prive francais, rev.int.de droit compare, 1980, 
p.304.  

 . ٖٚاَػٗا 67، ف1992، بريٚت، 1د. َؿطف٢ ايعٛدٞ: ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ يف ايكإْٛ املدْٞ، َ٪ضط١ عطٕٛ يًٓػس ٚايتٛشٜع، ط :أغاز إيٝ٘
 . 90، ف٫2006سغ: عبداملٓعِ َٛض٢ إبساِٖٝ، سطٔ اي١ٝٓ يف ايعكٛد، َٓػٛزات اؿًيب اؿكٛق١ٝ، بريٚت،  3
١ٝ، دزاض١ َكاز١ْ بني ايفكٗني املدْٞ ٚاإلض٬َٞ، َطبع١ ٚشاز٠ ا٭ٚقاف ٚايػ٪ٕٚ ايد١ٜٝٓ، د. قُد غسٜف أمحد، ْعس١ٜ تفطري ايٓؿٛف املدْ 4

 .160، ف1979بػداد، 
ايكإْٛ ايعاّ اييت أقستٗا ا٭َِ املتُد١ٜٓ، عح َٓػٛز ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت، َتاح ع٢ً املٛقع ا٫يهرتْٚٞ  َباد٫٨سغ: ٚا٥ٌ أمحد ْعُإ:  5

www.yemen-nice.net. 
 .٫109سغ: مشظ ايدٜٔ ايٛنٌٝ، َسدع ضابل، ف 6
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تعد ٚض١ًٝ ايتعبري عٔ زٚح ايتػسٜع  - (1)عطب َا ٜرٖب ايٝ٘ ايبعض -ايكا١ْْٝٛ  املباد٨٘ ٚإٕ ناْت ٚددٜس بايرنس أْ
ايعا١َ يف ايكإْٛ َٔ ايهػف عٓٗا ٚإٕ مل تهٔ َؿٛغ١ يف ايٓؿٛف فإْ٘  املباد٨ايتػسٜع ٚإٔ ايكاقٞ عٓدَا ٜطتُد اؿٌ َٔ 

١ْٝ، يهٔ ٚاقع ايككا٤ يدٜٓا ٖٛ إٔ ايكاقٞ سُٝٓا ٫ جيد ْؿًا ايكاْٛ املباد٫٨ خيًل ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ، ٭ٕ ايكإْٛ ٖٛ تًو 
عٔ نٌ َٔ ٚخري ديٌٝ ع٢ً ذيو ابتعاد ايكاقٞ  فإْ٘ حيذِ عٔ ايتُطو بٗا يتطبٝكٗا ع٢ً ايٛاقع١ املعسٚق١ أَاَ٘. املباد٨بٗرٙ 

، ٚذيو ٫ٕ املػسع (2)عكازَٟبدأ ايػؼ ٜفطد ايتؿسفات َٚبدأ سطٔ اي١ٝٓ يف َطا٥ٌ تطذٌٝ ايعكازات يف دا٥س٠ ايتطذٌٝ اي
اضتج٢ٓ ٖرٙ ايتؿسفات َٔ املبدأٜٔ املرنٛزٜٔ مبٛدب قٛاعد قا١ْْٝٛ ؾسحي١ َطتٛسا٠ َٔ َبدأ اخس َتعازض يف َكُْٛ٘ 

  .(3)َعُٗا ا٫ ٖٚٛ َبدأ اضتكساز املعا٬َت

 الفرع الجالح

 العدالة ادئالعامة للقانون ومب املبادئ

َٔ َؿادز ايكإْٛ، فٌٗ قٛاعد ايعداي١  اعترب املػسع ايعساقٞ يف املاد٠ ا٫ٚىل َٔ ايكإْٛ املدْٞ "قٛاعد ايعداي١" َؿدزًا      
، ٚذيو ٕ قٛاعد ايعداي١ تعين ؼكٝل ايعدٍ يف ساي١ خاؾ١إ يف َفَٗٛٗا ايعاّ؟. عد َٓط١ّٜٛ تف عٔ املباد٨ ايعا١َ يًكإْٛ أؽتً

، ٖٚرا ٜعين فتح باب ا٫دتٗاد (4)ٚ ساي١ فسد١ٜ يٝهٕٛ اؿهِ املطتُد َٓ٘ َطابكا يعسٚفٗا اـاؾ١َع١ٓٝ أ بتطبٝك٘ ع٢ً ٚاقع١
دٌ ؼكٝل ايعدٍ ٚا٫ْؿاف ٚفل قُري اجملتُع ٫ ٚفل املعتكدات يٝشهِ ٚفل ايعسٚف ٚامل٬بطات َٔ أَفتٛسا يًكاقٞ 
ري َطتُد٠ َٔ قُري اجملتُع ٫دٌ ؼسٟ ايعدٍ ٚا٫ْؿاف ٖٚٛ َا ٚعًٝ٘ فإ قٛاعد ايعداي١ َا ٖٞ ا٫ َعاٜ اـاؾ١ بايكاقٞ.

. (5)فايعداي١ َبدأ ٚيهٓ٘ َبدأ أخ٬قٞ ٫ قاْْٛٞ ٜعين إ قٛاعد ايعداي١ تدخٌ قُٔ املفّٗٛ ايٛاضع يًُباد٨ ايعا١َ يًكإْٛ،
ٚنجريًا َا ٜتعازض ايكإْٛ َع ايعداي١ يف تًو اؿا٫ت اييت ٜ٪دٟ فٝٗا ايتطبٝل اؿسيف يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ إىل سٌ ٜتٓاف٢ َع زٚح 
ايعداي١، ٚقد ٜهٕٛ ذيو َدفٛعًا َٚربزًا باعتبازات أخس٣ ناملؿًش١ ايعا١َ أٚ ايٓعاّ أٚ اضتكساز املعا٬َت. فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ 

فكد دعٌ املػسع ايعساقٞ َٔ تطذٌٝ ايعكاز زنًٓا يف عكد ايبٝع ٚب٘  -ٚبدافع اضتكساز املعا٬َت -َدْٞ عساقٞ (508ْـ املاد٠ )
تٓتكٌ ًَه١ٝ ايعكاز املبٝع، ٚبريو مل ٜعد باَهإ املتعٗد ي٘ ببٝع ايعكاز اؿؿٍٛ ع٢ً ًَهٝت٘ دٕٚ تطذٌٝ ٚإ نإ ا٭ضبل َٔ 

                                                            
 .160د. قُد غسٜف أمحد،  َسدع ضابل، ف 1
( َدْٞ عساقٞ. فايتطذٌٝ إٕ مت يف ايدا٥س٠ املرنٛز٠ ف٬ ٜطتطٝع ؾاسب املؿًش١ إٔ ٜطعٔ 1127( ٚ )٫508سغ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ أسهاّ املٛاد ) 2

بط٤ٛ ١ْٝ ٚبايػؼ( ا٫ َٔ خ٬ٍ ايتصٜٚس فًٝظ يف ايكإْٛ َا ٜطعف٘ يف ذيو، ع٢ً عهظ املٛقف  فٝ٘ َٔ خ٬ٍ املبدأٜٔ املرنٛزٜٔ )ايتطذٌٝ اؿاؾٌ
 يف ايكٛاْني املكاز١ْ. 

هٌ ْٚس٣ إ ٖدز َكُٕٛ َبدأ ايعداي١ َٚبدأ سطٔ اي١ٝٓ يػسض تعصٜص َبدأ ا٫ضتكساز قٌ ْعس، ٚنإ َٔ ا٫فكٌ ايتٛفٝل بني ٖرٙ املباد٨ بايػ 3
از كسايرٟ ٜكُٔ ا٫ضتكساز ٫ٚ ٜٗدز ايعداي١ ٚسطٔ اي١ٝٓ يف ايتؿسفات ايكا١ْْٝٛ ايٛازد٠ ع٢ً ايعكاز نُا فعٌ املػسع املؿسٟ ايرٟ اٖتِ باضت

  ايتؿسفات ايعكاز١ٜ ٚاتاح يف ايٛقت ذات٘ دعا٣ٚ َٔ خ٬هلا ٫ تٗدز ايعداي١ ٚسطٔ اي١ٝٓ نُا يف دع٣ٛ ؾش١ ايتعاقد ٚدع٣ٛ ؾش١ ايتٛقٝع. 

 .244، ف٫2003سغ د. ضعٝد ضعد عبدايط٬ّ، املدخٌ يف ْعس١ٜ ايكإْٛ، َطابع اي٤٫ٛ اؿدث١، ايكاٖس٠،  4
ايعا١َ، يرا  ايكا١ْْٝٛ املباد٨ايعداي١ َؿدزًا يًكإْٛ دٕٚ إٔ ٜرنس  َباد٨دْٞ ايعساقٞ ٚاملؿسٟ قد دعٌ َٔ ٫سغ إٔ املػسع يف ايكإْٛ امل 5

 فا٭خري٠ يٝطت مبؿدز يًكإْٛ.



 ( املد١ْٞ ؼ١ًًٝٝ يف فًطف١ ايكإْٛ دزاض)  ايعا١َ يًكإْٛ يف ايتػسٜع ٚايككا٤ املباد٨ق١ُٝ 
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إٕ ا٫يتصاّ بايتفطري اؿسيف يًٓؿٛف بعٝدًا عٔ اضتد٬ف ع١ً ايتػسٜع ٚاؿه١ُ غريٙ يف ايتعاقد َع ايبا٥ع، يهٔ َع ٖرا ف
ايتػسٜع١ٝ قد ٫ ٜهٕٛ تطبٝكًا ضًًُٝا يًكإْٛ، فاملعٝاز يف ا٭خري ٚأعين تطبٝل ايكإْٛ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ملد٣ َساعات٘ يتشكٝل 

. أَا َا فعً٘ املػسع يف املجاٍ (1)ع قاعد٠ قا١ْْٝٛ ظامل١ايعداي١ ٚاسكام اؿل، ٖٚرا َا جيعٌ سؿٍٛ املس٤ ع٢ً سك٘ أٚىل َٔ اتبا
ايعداي١، يهٔ يف ْفظ ايٛقت فتح باب ايعدٜد  َباد٨املجاٍ املتكدّ ذنسٙ فٝبدٚ أْ٘ قد قاّ برتدٝح َبدأ اضتكساز املعا٬َت ع٢ً 

 .(2)ملاد٠ ضايف١ ايرنسَٔ املٓاشعات بػإٔ بٝع ايعكاز خازز دا٥س٠ ايتطذٌٝ ايعكازٟ مما ٜطتدعٞ َٓ٘ اعاد٠ ايٓعس يف ْـ ا

 الفرع الرابع

 والعرف متييز املبدأ من القانون الطبيعي والشوابق القضائية والضوابط القانونية

عباز٠ عٔ سطب ايفهس ايكاْْٛٞ ايػسبٞ ايعا١َ عٔ ايكإْٛ ايطبٝعٞ، فايكإْٛ ايطبٝعٞ  املباد٨ٜٚٓبػٞ أٜكًا متٝٝص 
عٔ ايتؿٛز ايعاّ يًهٕٛ أٚ اؿٝا٠ يف فتُع َعني. إذٕ ٖٛ قإْٛ أع٢ً َٔ ايكٛاْني أفهاز تؿدز عٔ ايفهس٠ ايعا١َ يًٛدٛد أٚ 

ايعا١َ يًكإْٛ َٛدٛد٠ يف  ٨. إٕ املباد(3)ايٛقع١ٝ ٖٚٛ قإْٛ ثابت أبدٟ يهٌ شَإ َٚهإ ٭ْ٘ إمنا ٜؿدز عٔ طبٝع١ ا٫غٝا٤
 عٞ قإْٛ عاّ ثابت يهٌ َهإ ٚشَإ. قإْٛ داخًٞ أٚ ٚقعٞ اٚ ْعاّ قاْْٛٞ َعني، يف سني إٔ ايكإْٛ ايطبٝ

ٚيف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ا٫ْهًٝصٟ ٜس٣ ايبعض قسٚز٠ ايتُٝٝص بني املبدأ ٚايطابك١ ايككا١ٝ٥ ٚايعداي١، ٜٚرٖب إىل إٔ 
نإ ٖٞ اييت ت٪دٟ بٓا إىل ايعداي١. ٜكٍٛ ايفكٝ٘ )ايني(: ))اذا  املباد٨َٓٗا ٚ املباد٨ايطٛابل ايككا١ٝ٥ ٖٞ اييت ٜتِ اضتد٬ف 

فكط ٖٞ ايٛض١ًٝ يًهػف عٔ  املباد٨فكط، فُٔ ايؿشٝح أٜكًا إٔ  املباد٨َٔ ايؿشٝح إٔ ايطٛابل امنا تطتعٌُ يًهػف عٔ 
 . (4)ايعداي١((

َٚٔ املطا٥ٌ امل١ُٗ ا٭خس٣ يف ٖرا ايؿدد قسٚز٠ متٝٝص املبدأ ايكاْْٛٞ عٔ ايكابط ايكاْْٛٞ، فه٬ُٖا ٜتفكإ يف 
خس٣، فايتعُِٝ َػرتى بُٝٓٗا، إذ ن٬ُٖا ٫ ٜكتؿس ع٢ً تٓعِٝ ساي١ َع١ٓٝ، نايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ. بعض اـؿا٥ـ ٚخيتًفإ يف أ

ٚيهٔ َٓاط ايكٛابط ايكا١ْْٝٛ ٖٛ ا٫عتبازات ايع١ًُٝ ٚاؿا٫ت ايٛاقع١ٝ، غ٬ف املبدأ ايكاْْٛٞ، سٝح إٔ َدازٙ املٓطل إذ أْ٘ 
  .(5)ٜكّٛ ع٢ً ا٫ضتكسا٤ ٚا٫ضتٓتاز

                                                            
  .٫16سغ: د. قُد ضًُٝإ ا٭محد: فهس٠ مسٛ اؿل ع٢ً ايكإْٛ، ف 1

ْعس١ٜ تسدٝح ايطٓد ا٫فكٌ يف تصاسِ اؿكٛم، دزاض١ ؼ١ًًٝٝ َكاز١ْ يف ايكإْٛ ٫سغ: عبدايهسِٜ ؾاحل عبدايهسِٜ: يًُصٜد سٍٛ ٖرا املٛقٛع  2
 َٚا بعدٖا.  260ـ ف2011املدْٞ، ن١ًٝ ايكإْٛ ٚايطٝاض١، داَع١ ايطًُٝا١ْٝ، 

 .100، ف٫1993سغ: د. سطٔ نريٙ: املدخٌ إىل ايكإْٛ، َٓػأ٠ املعازف، ا٫ضهٓدز١ٜ،  3
ِ: ا٫عتباز نسنٔ يف ايعكد يف ايكإْٛ ا٫ْهًٛ أَسٜهٞ َع َكد١َ عا١َ يف ايتعسٜف بايكإْٛ املكازٕ ٚعًِ اـ٬ف ٚا١ُٖٝ ْك٬ً عٔ: د. عبداجملٝد اؿهٝ 4

 .     116ايدزاضات املكاز١ْ، بدٕٚ تازٜذ َٚهإ ٚد١ٗ ايٓػس. ف
 .259د. ساَد شنٞ، َسدع ضابل، ف 5



 د.عبدايهسِٜ ؾاحل عبدايهسِٜ،  د.عبداهلل فاقٌ ساَد

 Vol. 2 No. 3 (2015)                                         725                                                   طؤظارى زانكؤى ِراثةِريو

َٔ ايتُٝٝص بني املباد٤٣ ايعا١َ يًكإْٛ ٚايعسف، فايعسف ٖٛ تهساز ٚاطساد ايتٓفٝر ع٢ً اتباع ض١ٓ َع١ٓٝ  ٚأخريًا ٫ بد
، ٚيهٔ َع . ٚنُا ٖٛ َعسٚف فإٕ ايعسف َٔ َؿادز ايكإْٛ ايسمس١ٝ(1)يف ايعٌُ َع ا٫عتُاد يف ايصاّ ٖرٙ ايط١ٓ نكاعد٠ قا١ْْٝٛ

عسف أَاّ ٚدٛد ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ. ٬ٜٚسغ بإٔ ؾبح َٔ غري املُهٔ ايًذ٤ٛ اىل ايدات يف اؾُاع١، أتكدّ املد١ْٝ ٚتعكد اؿا
ّ ايعاّ ن٬ُٖا ٜطدإ ايٓكـ يف ايكإْٛ، ٚن٬ُٖا ٜطتُدإ قٛتُٗا املًص١َ َٔ داخٌ اؾُاع١، ٚن٬ُٖا ٜٓبػٞ إٔ ٫ خيايف ايٓعا

ني إٔ ايعسف ٖٛ َع٢ٓ َطتدًـ َٔ تٛاتس ايعٌُ يف ًـ َٔ ايكُري ٚايعكٌ ٚطبٝع١ ا٫َٛز، يف سيًدٚي١. ٚيهٔ املبدأ ٜطتد
 اؾُاع١ بط١ٓ ًَص١َ. 

 الفرع اخلامص

 من القيهللقانون متييز املبادئ العامة 

ريٖا، ٖٚرٙ يهٌ فتُع اْطاْٞ َتشكس قِٝ ٚفكا٥ٌ َػرتن١ ٜ٪َٔ بٗا نايعدٍ ٚاؿس١ٜ ٚاملطاٚا٠ ٚايؿدم ٚايػذاع١ ٚغ     
بِٝٓٗ قُٔ اجملتُع ايٛاسد، نُا إٔ ايبعض َٔ  فساد فُٝاتٓعِٝ ع٬قات ا٭ٚىل تٗرٜب تٗدف إايكِٝ عاد٠ هلا ؾبػ١ أخ٬ق١ٝ 

عد ايعدٍ ، ٜجملُٛع١ َٔ املباد٨ ايكا١ْْٝٛ. فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ قاًْْٛٝا ضاضًاأ ١ُٖٝ مبهإ عٝح تهٕٖٛرٙ ايكِٝ هلا َٔ ا٭
َٚٔ ٖرٙ ايكِٝ تػتل َباد٨ قا١ْْٝٛ  ،(2)ٌ َٔ حياٍٚ ا٫خ٬ٍ بٗاػاٙ نٚاؿس١ٜ ٚايٓعاّ َٔ ايكِٝ اييت ٜكُٔ ضٝادتٗا ٚسٝاتٗا 

فُٔ قِٝ اؿس١ٜ ٜػتل َبدأ "سس١ٜ ايفهس ٚايعكٝد٠" َٚٔ قِٝ ايعدٍ ٜػتل َبدأ "عدّ ضسٜإ  ،قُٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يهٌ فتُع
ٕ ايكِٝ مما ضبل، ْس٣ أ ايكإْٛ باثس زدعٞ" َٚٔ قِٝ ايٓعاّ ٜػتل َبدأ "محا١ٜ ايعاٖس" َٚبدأ "اضتكساز املعا٬َت".

ِٝ ذات ايؿبػ١ ايكا١ْْٝٛ متجٌ قُٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ فايك ًٝاىل ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ متجٌ تطًط٬ ٖسَملباد٨ ايكا١ْْٝٛ با٫قاف١ إٚا
   يًعدٜد َٔ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ. خري٠ متجٌ ٬ًَُٗٓٛع١ َٔ املباد٨ ايكا١ْْٝٛ ٚا٭طاز ايعاّ جملاإل

 املطلب الجاني

 العامة للقانون وتقشيناتوا املبادئمصادر 

ٚايفكا٥ٌ اؿط١ٓ يف اجملتُعات ا٫ْطا١ْٝ املتشكس٠ ضٛا٤ ناْت منا ترتدِ ايكِٝ ٕ َكُٕٛ املباد٨ ايعا١َ يًكإْٛ إإ 
ىل ِٝ، فُا ْكًت٘ ايػسا٥ع ايطُا١ٜٚ إٚ املٓطل ايطًعرب ايػسا٥ع ايطُا١ٜٚ أٚ ايعكٌ أ ٖرٙ ايكِٝ ٚايفكا٥ٌ قد نطبٗا اجملتُعات

ذيو َا ٜهػف٘ ايعكٌ اؾُعٞ ٜٚساٙ  خ٬م، ٜكاف اىلَهازّ ا٭َا١ْ ٚغري ذيو َٔ ايؿدم ٚا٭ايبػس١ٜ ٖٞ قِٝ ايعدٍ ٚا٫ْؿاف ٚ
يف ؾاحل ايبػس١ٜ نتٓعِٝ سٝا٠ ايٓاع ٚفل َا ٜتطًب٘ نٌ عؿس َٚٓاغد٠ ا٫َٔ ٚا٫ضتكساز، نُا إ يًُٓطل ايطًِٝ دٚز َِٗ يف 

ايعا١َ زضِ َباد٨ قا١ْْٝٛ تعتُد ايتشًٌٝ املٓطكٞ ي٬َٛز نُا يف َبدأ "فاقد ايػ٤ٞ ٫ ٜعطٝ٘". ٚع٢ً ٖرا ا٫ضاع فإ املباد٨ 
ٚػدز اإلغاز٠ ٖٓا اىل إٔ ايككا٤ ٫  يًكإْٛ تطتٛس٢ َٔ ايكِٝ اييت ٜ٪َٔ بٗا اجملتُع َٚا ٜهػف٘ ايعكٌ َٚا ٜككٞ ب٘ املٓطل.

                                                            
 . 272د. سطٔ نريٙ، املسدع ايطابل، ف 1

2 See Jordan Daci, op. cit, p. 6. 
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ايعا١َ يًكإْٛ ٚذيو  املباد٨إٔ ٖٓاى اػاٖات غت٢ يف تكطِٝ  (2)ٜٚرنس ايبعض .(1)، بٌ أْ٘ ٜهػف عٓٗااملباد٨خيًل َجٌ ٖرٙ 
 ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

ضاع فُٛع١ ايٓؿٛف ايكا١ْْٝٛ َجٌ َبدأ سس١ٜ ايتعاقد، ٚ أتكّٛ ع٢ً  َباد٨ايعا١َ اىل  املباد٨: ٜٚس٣ تكطِٝ ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ
فاقد ايػ٤ٞ تكّٛ ع٢ً اؾٍٛ املٓطل نُبدأ  َباد٨عا١َ تكّٛ ع٢ً ايرتاخ ايدٜين ٚا٫دتُاعٞ َجٌ َبدأ سس١ٜ ايصٚاز، ٚ  َباد٨

ػد ضٓدٖا يف املأثٛزات ايكا١ْْٝٛ  َباد٫٨ ٜعطٝ٘ اٚ إ ايػدـ ٫ ٜطتطٝع إ ٜٓكٌ اىل غريٙ أنجس مما ميًو، ٚأخريًا فٗٓاى 
 نُبدأ ايػؼ ٜفطد ايتؿسفات. 

تتذاٚش ْطام ايٓؿٛف ايٛقع١ٝ املهتٛب١ ٜٚدخٌ يف عداد  َباد٨، اٚهلُا املباد٨: ٜٚس٣ إٔ ٖٓاى ْٛعإ َٔ ٖرٙ ا٫ػاٙ ايجاْٞ
 املباد٨ايعا١َ يًكإْٛ ع٢ً ْٛعني ُٖا  املباد٨ايعداي١ اٚ ايكإْٛ ايطبٝعٞ اٚ طبٝع١ ا٫غٝا٤، ٚاخريًا ٖٓاى َٔ ٜس٣ إ  َباد٨

ايكإْٛ ايٛقعٞ ٚتكرتب َٔ عا١َ فًطف١ٝ ٚاييت ٖٞ بعٝد٠ عٔ  َباد٨ايعا١َ ايف١ٝٓ ٚاييت تعد دص٤ًا َٔ ايكإْٛ ايٛقعٞ، ٚ
 ايكإْٛ ايطبٝعٞ. 

 املبحح الجاني

 العامة للقانون املبادئإعنال 

ايعا١َ يًكإْٛ، ٜتٛدب عًٝٓا إٔ حنٝط بدٚزٖا ٚأِٖ َا ٜجاز بػأْٗا َٔ عٛازض  املباد٨بعد إٔ تعسفٓا ع٢ً َا١ٖٝ 
ٚز ايكاقٞ سُٝٓا ٜكّٛ بايبشح عٓٗا ٚتطبٝكٗا. َٚد٣ قٛتٗا يف ايككا٤ ٚتعازقٗا َع بعكٗا َٚع قٛاعد ايكإْٛ ايٛقعٞ ٚد

ف ْكطُ٘ ايعا١َ يًكإْٛ، فكؿدْا إٔ ْتطسم ملدتًف املطا٥ٌ عٓد تطبٝكٗا، ٚضٛ املباد٨ٚازتأٜٓا إٔ ْطُٞ ٖرا املبشح اعُاٍ 
ايعا١َ ٚايجاْٞ يبٝإ عٛازض تطبٝكٗا ٚايجايح يكٛتٗا املًص١َ ٚايسابع يتصاسِ  املباد٨ٍٚ يٛظٝف١ ع٢ً أزبع١ َطايب خيؿـ ا٭

 .املباد٨، أَا املطًب ا٭خري فطٝهٕٛ يًشدٜح عٔ دٚز ايكاقٞ يف تطبٝل املباد٨

 املطلب األول

 العامة املبادئوظيفة 

ايعا١َ  املباد٨ايعا١َ يًكإْٛ دٚزًا ًَُٗا ضٛا٤ بايٓطب١ يًُػسع أٚ ايكاقٞ، فبايٓطب١ يًُػسع تعد  املباد٨تًعب 
ا٭فهاز ايعا١َ اييت ٜطتٛسٝٗا املػسع يف ٚقع ايتػسٜع ايرٟ ٜؿدزٙ. فٝعد َج٬ً )ايػًط ايػا٥ع ٜٛيد اؿل أٚ ٜكّٛ َكاّ ايكإْٛ( 

د َٓ٘ املػسع ايعساقٞ عٓد ٚقع٘ يًكإْٛ املدْٞ ٚأٚزد ي٘ تطبٝكات، َٔ بٝٓٗا إٔ ايكا١ْْٝٛ ايتازخي١ٝ ٚايرٟ اضتفا املباد٨َٔ 
قادز٠ ع٢ً ا٫حيا٤ إىل املػسع  املباد٨. ٚتعٌ ٖرٙ (3)ير١َ املدٜٔ ٚفكًا يًعاٖس ٚاضتكساز املعا٬َت َرب٨ايٛفا٤ يًدا٥ٔ ايعاٖس 

                                                            
1 See: fr.wikipedia.org/.../Principes_généraux_du_droit_franç. Last visiting:13-5-2013. 

 .247د. فاٜص قُد سطني، املسدع ايطابل، ف  2
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ايعا١َ ٖٛ دٚز إزغادٟ بايٓطب١ يًُػسع. ٚاملػسع قد ٫  املباد٨باؾداز تػسٜعات أخس٣ غري اييت اؾدزٖا. ٖٚرا ٜعين إٔ دٚز 
يف ايكإْٛ  املباد٨دخاٍ تًو إايعا١َ، بٌ ٜكّٛ يف ايػايب ب املباد٨ٜكتؿس دٚزٙ ع٢ً فسد ا٫ضتفاد٠ َٔ ا٫فهاز اييت تٓتر َٔ 

ا٫َهإ عدّ كايف١ ايكإْٛ . ٚسُٝٓا ٜكّٛ املػسع بٛقع ايكإْٛ فإْ٘ ٜساعٞ بكدز (1)ايٛقعٞ يتؿبح قٛاعد قا١ْْٝٛ َهتٛب١
 ايعا١َ يًكإْٛ.  ُباد٨ايرٟ ٜؿدزٙ يً

ايعا١َ يًكإْٛ مبجاب١ طٛم ايٓذا٠ يهٌ قاض يف ساي١ عدّ ٚدٛد قٛاعد قا١ْْٝٛ  املباد٨ٚأَا بايٓطب١ يًككا٤، فتعد 
امنا تكّٛ بطد ايفساغ  املباد٨و ميهٓ٘ ا٫عتُاد عًٝٗا يف ايٛؾٍٛ إىل اؿٌ ايكاْْٛٞ ملا ٜعسض عًٝ٘ َٔ َٓاشعات. ٚبٗرا فإٕ تً

 . (2)يف ايكإْٛ يٝظ فكط يف غإٔ ايكإْٛ ايداخًٞ ٚإمنا ست٢ ع٢ً ؾعٝد ايكإْٛ ايدٚيٞ

 املباد٨ٖرٙ ٤ايعا١َ يًكإْٛ ٖٛ أْٗا ت٪دٟ إىل ايتٓاضل داخٌ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ، إذ تُٗٝٔ  املباد٨َٚٔ أِٖ ٚظا٥ف 
ايعا١َ تػهٌ اإلطاز اٯَٔ  املباد٨ع٢ً املػسع عٓد إؾدازٙ يًتػسٜع، ٚع٢ً ايكاقٞ عٓد تطبٝك٘ ٚتفطريٙ يًكإْٛ، بٌ إٔ 

 . (3)يتطٛز ايكإْٛ ايٛقعٞ ع٢ً حنٛ جيعً٘ أنجس َس١ْٚ َٚٛافكًا يًٛاقع ا٫دتُاعٞ

ْٕٛ ٚتطبٝك٘، فُٔ ْاس١ٝ ٜطتٛسٞ املػسع َٓٗا ايعا١َ يًكإْٛ تًعب دٚزًا نبريًا يف تهٜٛٔ ايكا ٨ٚمما ضبل، فإ املباد
ايعا١َ يًكإْٛ بدٚز َِٗ يف تطبٝل ايكإْٛ،  املباد٨ايكٛاعد ٚا٭سهاّ اييت تعرب عٓٗا ايتػسٜعات، َٚٔ ْاس١ٝ أخس٣، تكّٛ 

ايكا١ْْٝٛ يف فايكاقٞ ًٜذأ إيٝٗا ٫جياد اؿٌ ايعادٍ ٚاملٓاضب ملا ٜعسض عًٝ٘ َٔ َطا٥ٌ إذا مل جيد ْؿًا هلا يف ايٓؿٛف 
 نريو يف ؼكٝل غاٜات ايكإْٛ َٚٔ أُٖٗا ا٫ضتكساز ايكاْْٛٞ ٚايعداي١.  املباد٨ايكإْٛ ايٛقعٞ. ٚتطاِٖ ٖرٙ 

 

ايعا١َ يًكإْٛ،  املباد٨إٔ بعض ا٫يتصاَات اؿدٜج١ ايٓػ٤ٛ يف ْطام ايعكٛد ػد َؿدزٖا يف  تكدّٜكاف إىل نٌ َا 
تعد َج٬ً َؿدزًا ٫يتصاّ ٜطًل عًٝ٘ ا٫يتصاّ با٫ع٬ّ ايطابل ع٢ً ايتعاقد، فُبدأ سطٔ اي١ٝٓ قبٌ ايتعاقدٟ ٖٛ  املباد٨فٗرٙ 

 . 2ايرٟ ٜٛدب ع٢ً املدٜٔ يف ايعكد إٔ ميد يًدا٥ٔ ظُٝع املعًَٛات ايكسٚز١ٜ يتبؿري إزادت٘ عٓد ايتعاقد

                                                            
تِٗ ٚفكًا ملبدأ سطٔ اي١ٝٓ ا( َٓ٘ قد اٚدب ع٢ً املتعاقدٜٔ تٓفٝر ايتصا٫150َسغ َج٬ً إٔ املػسع يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ  ٚؼدٜدًا يف املاد٠ ) 1

ايعا١َ يًكإْٛ. نُا دعٌ َج٬ً َٔ ايهتُإ ايتديٝطٞ يًُعًَٛات عٓد ابساّ ايعكد  كايف١ هلرا املبدأ، ٚزتب عًٝ٘ اؾصا٤ ٖٚٛ  املباد٨ايرٟ ٖٛ َٔ 
 ؾريٚز٠ ايعكد َٛقٛفًا ع٢ً إزاد٠ َٔ نتُت عٓ٘ املعًَٛات. 

فساغ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ، عح َٓػٛز يف ف١ً ايكإْٛ ايعا١َ يًكإْٛ ٚدٚزٖا يف ضد اي املباد٫٨سغ يف ٖرا ايػإٔ: د. ض٘ ْه٘ ز داٚد قُد،  2
٫ٚسغ َج٬ً ايكساز ايؿادز َٔ قه١ُ َٚا بعدٖا.  195ـ ف 2011ـ ايط١ٓ ايتاضع١، 10ٚايطٝاض١، ن١ًٝ ايكإْٛ ٚايطٝاض١ـ داَع١ ؾ٬ح ايدٜٔ، ايعدد 

 غري املطذٌ ٭نجس َٔ َس٠.  ٚعدّ ٚدٛد ْـ بػإٔ بٝع ايعكاز 13/6/1983يف  736ايتُٝٝص ايعساق١ٝ زقِ 
 . 250د. فاٜص قُد سطني: َسدع ضابل، ف 3

 
، َطبع١ داَع١ عني 3، طاجملًد ا٫ٍٚ، املؿادز ا٫زاد١ٜ ي٬يتصاّ 1ز٫سغ يف ٖرا املع٢ٓ: د. سطاّ ايدٜٔ ا٫ٖٛاْٞ: ايٓعس١ٜ ايعا١َ ي٬يتصاّ ،  1

 َٚا بعدٖا.  410، ف2000مشظ، 
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Vol.2 No. 3 (2015)  530                                                                                                       طؤظارى زانكؤى ِراثةِريو 

 املطلب الجاني

 العامة املبادئعوارض تطبيق 

 بٝل املباد٨ ايعا١َ َٔ قبٌ ايككا٤ عد٠ عٛازض َٓٗا:٬ٜقٞ تط   

  املباد٨أ٫ًٚ: ؽًف ايطٓد ايتػسٜعٞ ذزٜع١ يعدّ ايتكٝد بٗرٙ 

ايعا١َ ايكا١ْْٝٛ عذ١ تتُجٌ يف أْٗا غري َٓؿٛف عًٝٗا، عٝح أْٗا  املباد٨ٜٓهس ايعدٜد َٔ ايفكٗا٤ ا٫عتداد ببعض 
٫ػد ضٓدًا َٔ ايتػسٜع، ٖرا َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ اخس٣ فإٕ بعض ا٫ْع١ُ ايكا١ْْٝٛ زفكت ا٫عرتاف يًككا٤ بكدزت٘ ع٢ً خًل 

. ٜٚبدٚ عدّ نفا١ٜ (1)ظٝف١ ايككا١ٝ٥ايعا١َ غري املهتٛب١ فريو ٫ ٜتٛافل َع سدٚد ايٛ املباد٨قٛاعد قا١ْْٝٛ َٔ خ٬ٍ تطبٝل 
ٖرٙ اؿذ١، فتدًف ايطٓد ايتػسٜعٞ مل ٜكف عكب١ َج٬ً أَاّ قه١ُ ايٓكض املؿس١ٜ سُٝٓا قكت: )) َبدأ ايػؼ ٜبطٌ 
ايتؿسفات ٖٛ قاعد٠ قا١ْْٝٛ ض١ًُٝ ٚيٛ مل جيس بٗا ْـ خاف يف ايكإْٛ، ٚتكّٛ ع٢ً اعتبازات خًك١ٝ ٚادتُاع١ٝ يف قازب١ 

 ـدٜع١ ٚا٫ستٝاٍ ٚعدّ ا٫حنساف عٔ داد٠ سطٔ اي١ٝٓ ايٛادب تٛافسٙ يف ايتعاقدات ٚايتؿسفات ٚا٫دسا٤ات عًَُٛاايػؼ ٚا
 . (2)ؾٝا١ْ ملؿًش١ ا٭فساد ٚاؾُاعات((

ايعا١َ اييت مل ٜسد بػأْٗا ْـ ٚهلا مسٛ ع٢ً  املباد٨َٚٔ ٖٓا ٜتكح يٓا بإٔ تًو احمله١ُ قد أخرت مببدأ َٔ 
 ١ْٝ اييت ٜسد بػأْٗا ْـ يف ايتػسٜع. ايكٛاعد ايكاْٛ

 ايعا١َ ٚعدّ ؼدٜدٖا أسٝاًْا املباد٨ثاًْٝا: غُٛض 

دٕٚ  فكفاقًا عاًَا فاملبدأ ايعاّ ٜتكُٔ سهًُا َٚسْٚتٗا أسٝاًْا، املباد٨تُجٌ بػُٛض بعض تًو ٜ خسايعازض اٯ
ٚيًسد ع٢ً ٖرا ْكٍٛ بأْ٘ ٫ ٜؿح ا٫ضتٓاد ع٢ً َجٌ ٖرا ايػ٤ٞ يًشط َٔ ق١ُٝ  ٜٓطبل فٝٗا ذيو اؿهِ.  ؼدٜد ايفسض ايرٟ

حملانِ ٖٚٓا ٜأتٞ دٚزُٖا يف ٚقعت َٔ قبٌ ايفكٗا٤ ٚؾدزت عٔ ا املباد٨عا١َ ؼع٢ بدزد١ نبري٠ َٔ ا٭١ُٖٝ، فٗرٙ  َباد٨
ٕ َػرتى بني غايب١ٝ اييت ْتشدخ عٓٗا قد أؾبشت مبجاب١ قاْٛ املباد٨شاي١ ٖرا ايػُٛض إٕ ٚدد. خاؾ١ً ٚإٔ َجٌ ٖرٙ إعب٤ 

 ١ْ.  ايدٍٚ املتُد

 ثايجًا: تكدِ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ

                                                            

Gerard: opp. cit, p.76. 1   

 . 108ايدٜٔ ايٛنٌٝ: ف٫سغ: مشظ  2
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بٗا ايتٛضع يف تبين ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ  ْعينأي١ تكدِ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ٚايعا١َ يًكإْٛ َط ُباد٨َٔ عٛازض ايًذ٤ٛ يً
ايعا١َ  ُباد٨إىل اْهُاؽ املطاس١ املرتٚن١ يً (1)د٣ عطب زأٟ ايبعضأفٗرا نً٘  أٚ املطا٥ٌ ايتفؿ١ًٝٝ،املهتٛب١ ٚاؾص٥ٝات 

 ايعا١َ قد ؼٛيت اىل قٛاعد تػسٜع١ٝ.  املباد٨يًكإْٛ، بٌ إٔ ايهجري َٔ ٖرٙ 

 ايعا١َ يًكإْٛ يف دٚي١ ٫ٜعتُد ْعاَٗا ايكاْْٛٞ ع٢ً ايطٛابل ايككا١ٝ٥  املباد٨زابعًا: ؾعٛب١ ايعٌُ ب

ميهٔ  ايعا١َ يًكإْٛ يف أْٗا تفتكد اىل ا٫ضتكساز سٝح أْٗا قد تطبل بػإٔ قك١ٝ َع١ٓٝ ٫ٚ املباد٨قٌٝ أٜكًا بػإٔ 
، مما ٜهٕٛ ضببًا يعصٚف (2)ؾفيت ايعُّٛ ٚايتذسٜد املباد٨ايسدٛع إيٝٗا ثا١ْٝ يف خؿَٛات َطتكب١ًٝ مماث١ً، ٚبريو تفتكد ٖرٙ 

غري إٔ ٖرا ايه٬ّ َسدٚد ذيو ٭ٕ َٔ ممٝصات املباد٤٣ ايعا١َ داخٌ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ.  ايهجري َٔ ايككا٠ َػك١ ايبشح عٓٗا
 س٠ عا١َ تؿًح جملُٛع١ َٔ ايككاٜا ٚاملطا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ اييت قد تتهسز يف احملانِ. فهعباز٠ عٔ يًكإْٛ ٖٞ أْٗا 

 حلاملطلب الجا
 العامة للقانون وخمالفتوا نبادئالقوة امللزمة لل

ايعا١َ يًكإْٛ قٛتٗا املًص١َ َٚد٣ قدز٠ ايكاقٞ أٚ ا٭فساد يف  املباد٫٨ بّد َٔ ايتعسف ع٢ً املؿدز ايرٟ تطتُد َٓ٘ 
 تكًني.فتٗا. ٚع٢ً ٖرا ضٓتٓاٍٚ ٖرٜٔ املٛقٛعني يف فسعني َطياجملتُع ع٢ً كا

 الفرع األول
 العامة للقانون نبادئالقوة امللزمة لل

ايعا١َ يًكإْٛ، فري٣ اػاٙ بأْ٘ تهُٔ ايك٠ٛ  ُباد٨ؿدز ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ ٚايك٠ٛ املًص١َ يًختًفت اٯزا٤ سٍٛ بٝإ َا
. ٚيف ايعا١َ يًكإْٛ يف نْٛٗا قد اقست َٔ قبٌ املٛاثٝل ايدٚي١ٝ ٚاع٬ْات اؿكٛم ٚدٜبادات بعض ايدضاتري ُباد٨املًص١َ يً

َٔ ٖرٙ املٛاثٝل  املباد٨ؾا٥بًا يف دص٤ َٓ٘ ذيو ٭ٕ ايكاقٞ ايٛطين ٜطتٓبط بعكًا َٔ ٖرٙ  أٟاؿكٝك١ قد ٜبدٚ ٖرا ايس
مل تٓـ عًٝٗا ايدضاتري أٚ اع٬ْات اؿكٛم أٚ املٛاثٝل ايدٚي١ٝ خاؾ١ تًو اييت  املباد٨ٚايدضاتري، غري أْ٘ قد تٛدد بعض 

 غريٙ انجس َا ميًو َٔ اؿكٛم.  تتعًل بايكإْٛ املدْٞ نُبدأ إٔ ا٫ْطإ ٫ ٜكدز إٔ ٜٓكٌ اىل

٭ْ٘ ٖٛ ايرٟ انتػفٗا ٚاقف٢ عًٝٗا قٛتٗا املًص١َ يف  املباد٨أَا ايفك٘ ايفسْطٞ فٝرٖب إىل إٔ ايككا٤ ٖٛ َؿدز ٖرٙ 
 ٜهُٔ يف ايكإْٛ ايطبٝعٞ. يهٔ يف اؿكٝك١ فإ ٖرا املباد٨. ٚأخريًا ٜرٖب زأٟ إىل إٔ َؿدز ايك١ُٝ ايكا١ْْٝٛ هلرٙ (3)أسهاَ٘

                                                            
 .254د. فاٜص قُد سطني، َسدع ضابل، ف  1
 .218د. سطٔ نريٙ، َسدع ضابل، ف 2
ايعا١َ يًكإْٛ ٖٛ َٛيٛد يًكإْٛ ايداخًٞ ٚيهٓ٘  املباد٨ايعا١َ يًكإْٛ بايكٍٛ : ) إٕ  املباد٫٨سغ إٔ اسد ايفكٗا٤ قد ذٖب يف إطاز بٝاْ٘ ملفّٗٛ  3

 تسب٢ ع٢ً ٜد ايككا٤(.
 .Dr. zsuza wopera: the general principles of law at the practice of the Europeans court of 

 2013.-11-. Last visiting: 20www.upm.rothe justice, paper available at:  

http://www.upm.ro/
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مس٢ َٔ ايتػسٜع ايعادٟ ٚت٪دٟ بايكاقٞ اىل عدّ أايعا١َ يًكإْٛ يف َستب١ أع٢ً ٚ املباد٨ايسأٟ غري ضًِٝ ٚذيو ٭ْ٘ جيعٌ َٔ 
 تطبٝل ايكإْٛ ايعادٟ املدايف يًكإْٛ ايطبٝعٞ، ٚاؿكٝك١ إ ايككا٤ ٜسفض ا٫يتصاّ بفهس٠ ايكإْٛ ايطبٝعٞ.

ايعا١َ يًكإْٛ تطتُد قٛتٗا ٚتاثريٖا َٔ نْٛٗا َعرب٠ عٔ ايفهس٠ ايعا١َ  املباد٨إ  اىل (1) َٔ ايفك٘ آخسداْب ٜٚس٣ 
يًٛدٛد ايطا٥د٠ يف اجملتُع ٚتعطٞ هلرٙ ايفهس٠ فسف ايتطبٝل ايعًُٞ عٔ طسٜل اَهإ اضتٓباط ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ َٓٗا، ٖٚٛ َا 

 يًُٓاشعات اييت مل ٜسد بػأْٗا سهِ يف َؿادز ايكإْٛ.  ٜساعٝ٘ املػسع يف ٚقع ايكٛاْني، َٚا ٜساعٝ٘ ايكاقٞ عٓد ٚقع اؿًٍٛ 

َٔ ايككا٤ فٗٛ ايرٟ نػف عٓٗا ٚانّد عًٝٗا يف أسهاَ٘ عٝح  ًص١َ١َ يًكإْٛ تطتُد قٛتٗا املايعا املباد٨ٚايسادح إٔ 
١ يف َستب١ اع٢ً َٔ ايتػسٜع عٝح ٜهٕٛ هلا قُٝ املباد٨أقشت متًو ق٠ٛ تعادٍ ق٠ٛ ايتػسٜع ايعادٟ. مبع٢ٓ يٝطت ٖرٙ 

 ٕ ايكاقٞ قد اؾدز سهًُا خايف فٝ٘ املبدأ ايعاّ ْعسًا يتعازض املبدأ َع ْـ يف ايكإْٛ؟.أدضتٛز١ٜ. ٚايط٪اٍ َا اؿهِ يٛ 

عا١َ اي املباد٨عٔ ٖرا ايتطا٩ٍ بايكٍٛ أْ٘ إذا تكُٓت ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ْؿٛؾًا ؾسحي١ ؽايف  (2)جيٝب ايبعض
ع٢ً ًٜذأ ايكاقٞ يف ٖرٙ اؿاٍ إىل ايتكًٌٝ بكدز اإلَهإ َٔ أ١ُٖٝ َد٣ ٖرٙ ايٓؿٛف تأًَٝٓا يتفٛم املبدأ ايعاّ  ،يًكإْٛ

سهاًَا اضتجٓا١ٝ٥ ٜٓبػٞ تطبٝكٗا بؿٛز٠ سؿس١ٜ ٚقٝك١، أَا عباز٠ )) إٔ تًو ايٓؿٛف تتكُٔ أسهاّ ايكا١ْْٝٛ، باعتباز ا٭
ع٢ً َٔ ايتػسٜع، بٌ أْٓا سُٝٓا ْكٍٛ جيب أؾبح يف َها١ْ إٔ املبدأ ايكاْْٛٞ قد أعين ت( ف٬ ايكاْْٛٞتفٛم املبدأ ع٢ً اؿهِ 

عًٝ٘(، ٚبايتايٞ ٜهٕٛ ايكإْٛ  تطبٝل تًو ايٓؿٛف بػهٌ اضتجٓا٥ٞ ٚقٝل فُع٢ٓ ذيو إٔ )اـاف ٜكٝد ايعاّ ٜٚعد اضتجٓا٤ًا
 ايعا١َ يًكإْٛ هلا ق١ُٝ ايكإْٛ. د٨املبااملدايف يًُبدأ ايعاّ اضتجٓا٤ عًٝ٘، ٖٚٓا تبك٢ 

 

 الفرع الجاني

 العامة للقانون  املبادئخمالفة 

اىل ايكٍٛ  (3)ايعا١َ يًكإْٛ ؽتًف عٔ َؿادز ايكإْٛ، ٚع٢ً ٖرا ٜرٖب أسد َٔ ايفكٗا٤ املباد٨ضبل ايكٍٛ بإٔ 
ايعا١َ يًكإْٛ، سٝح أْ٘ إذا نإ َٔ املكبٍٛ فسض زقاب١  ُباد٨بؿعٛب١ اخكاع ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايٛقع١ٝ يػسط َٛافكتٗا يً

ع٢ً دضتٛز١ٜ ايكٛاْني، يًتأند َٔ عدّ كايف١ ايكإْٛ يًدضتٛز، فإْ٘ َٔ غري املكبٍٛ فسض زقاب١ قكا١ٝ٥ ع٢ً َطابك١ ايكإْٛ 
٫َتٓاع عٔ تطبٝل ايكإْٛ عذ١ ا -اعتُادًا عًٝٗا-يٝطت َٔ َؿادز ايكإْٛ  ٫ٚ جيٛش يًكاقٞ  املباد٨ايعا١َ، فٗرٙ  ُباد٨يً

 ايعا١َ.  ُباد٨اْ٘ كايف يً

                                                            
 .259د. مسري تٓاغٛ، َسدع ضابل، ف 1
 َٚا بعدٖا.  241د. فاٜص قُد سطني، املسدع ايطابل، ف 2
  . 258، فد. مسري تٓاغٛ ،املسدع ايطابل 3
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ايعا١َ  ُباد٨َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَس، فإٕ املػسع ٜساع٢ عٓد ٚقع٘ يًكٛاعد ايكا١ْْٝٛ )ايكإْٛ( عدّ كايف١ ٖرٙ ايكٛاعد يً
ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ َٚٔ ذيو َا دا٤ يف  املباد٨يًكإْٛ. غري إٔ ٖٓاى سا٫ت ق١ًًٝ ٬ٜسغ فٝٗا خسٚز املػسع عٔ ٖرٙ 

( َدْٞ عساقٞ َٔ أْ٘: )فإذا ٖدّ أسد دازًا ب٬ اذٕ ؾاسبٗا ملٓع ٚقٛع سسٜل يف احمل١ً ٚاْكطع اؿسٜل، فإٕ نإ اهلادّ 214)
ٖدَٗا باَس َٔ اٚيٞ ا٫َس مل ًٜصَ٘ ايكُإ، ٚإ نإ قد ٖدَٗا َٔ تًكا٤ ْفط٘ ايصّ بتعٜٛض َٓاضب(. ٖرٙ ايفكس٠ تبشح يف 

ي١ٝ َٔ ًٜشل قسزا بايػري ٖٚٛ قسز خاف تفادًٜا يكسز ٜؿٝب املؿًش١ ايعا١َ ؼت َا ٜط٢ُ بايكسٚز٠، ٚيكد قسز َط٪ٚ
 املباد٨املػسع سُٝٓا قاٍ: )تعٜٛض َٓاضب( َط٪ٚي١ٝ كفف١ ع٢ً عاتل ذاى ايػدـ ايفاعٌ، يف سني إ سهُ٘ ٜتٓاف٢ َع 

خ٬م ٚنإ ا٭ددز باملػسع إعفا٤ ايفاعٌ َٔ نٌ ايعداي١ ٚقِٝ ا٭دتُاعٞ املٓطل ٚايعا١َ يًكإْٛ َٚكتكٝات ايتكأَ ا٫
. ٚقد خيايف املػسع َبدأ عاًَا يًكإْٛ ٖٚٛ يف اطاز ا٫ضتجٓا٤ات ايتػسٜع١ٝ ع٢ً ا٫ؾٌ ايعاّ أٚ املبدأ ايكاْْٛٞ (1)َط٪ٚي١ٝ

( َدْٞ 134عساقٞ ٚذيو يف املاد٠ )( َدْٞ 1163ايعاّ، نُا ٖٛ اؿاٍ يف خسٚد٘ عٔ َبدأ سطٔ اي١ٝٓ املكسز مبٛدب املاد٠ )
عساقٞ. فٗرٙ املاد٠ ا٫خري٠ تككٞ بإٔ َٔ ٜكّٛ بايتعاقد ؼت انسٙ اٚ غًط اٚ غدي َع تػسٜس أٚ سذس )ع٢ً َٓكٍٛ َج٬ً( فٝشل 

اد٠ ي٘ إ مل جيص ايعكد إ ٜٓكك٘ ٜٚطرتد املٓكٍٛ ٚإ تداٚيت٘ ا٭ٜدٟ أٚ نإ َٔ تطًُ٘ سطٔ اي١ٝٓ غ٬ف َا ترٖب ايٝ٘ امل
 ( ايكاق١ٝ بإٔ اؿٝاش٠ يف املٓكٍٛ عطٔ ١ْٝ ضٓد يًًُه١ٝ. 1163)

عد كايف١ أٚ اْتٗاى ملبدأ َٔ تٔ ايبدٜٗٞ أْ٘ إذا نإ كايفتِٗ ايعا١َ يًكإْٛ، َٚ املباد٨ٚقد خيايف ا٭فساد َبدأ َٔ 
ايعا١َ يًكإْٛ اييت دخًت يف ايكإْٛ ايٛقعٞ )املهتٛب١( فريو ٜطتٛدب اؾصا٤ نٕٛ ا٭خري كايف١ يًكإْٛ ْفط٘. غري  املباد٨

ايعا١َ يًكإْٛ غري املهتٛب١ ٚيهٓ٘ أؾبح َبدأ َػٗٛزًا َٚطتكسًا يف ا٭ْع١ُ املد١ْٝ  املباد٨أْ٘ إذا ناْت املدايف١ بػإٔ إسد٣ 
ات املػسع عٓد ٚقع٘ يًكإْٛ أٚ نإ قُٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ داخٌ ايدٚي١، فربأٜٓا إ ذيو أٚ نإ ٜعهظ تٛدٗ ،املكاز١ْ

ٜطتٛدب اؾصا٤ نريو ٚإٕ مل ٜسد ْـ بػإٔ ذيو املبدأ. ٚأفكٌ َجاٍ ع٢ً َا ضبل ذنسٙ ٖٛ أْ٘ ٜٛدد يف َسس١ً تهٜٛٔ ايعكد 
خس ٚفكًا باملعًَٛات ايكسٚز١ٜ يًُتعاقد اٯرب٠ بإٔ ٜديٞ ايتصاّ با٫ع٬ّ ايطابل ع٢ً ايتعاقد ٜفسض ع٢ً عاتل املتعاقد ذٟ اـ

غري أْ٘ ٜ٪ضظ ع٢ً َبدأ سطٔ اي١ٝٓ ٜٚعد  ،ملا ٜتطًب٘ سطٔ اي١ٝٓ يف املعا٬َت، فٗرا ا٫يتصاّ ٚإ مل ٜٓـ عًٝ٘ ايكإْٛ
بساَ٘ بدع٣ٛ ايػًط أٚ بدع٣ٛ ا٫خ٬ٍ ب٘ ضببًا يًُط٪ٚي١ٝ ايتكؿري١ٜ أٚ قد ٜتٝح اجملاٍ اَاّ املتعاقد يف إ ٜٓكض ايعكد بعد ا

 . (2)ايتػسٜس

 

 

                                                            
 .226، ف1980بػداد، ، 2عبداجملٝد اؿهِٝ ٚعبدايباقٞ ايبهسٟ ٚقُد ط٘ ايبػري، ايكإْٛ املدْٞ ٚأسهاّ ا٫يتصاّ، دـد.  1
، 1978، َطبع١ داَع١ ايكاٖس٠،  1َدْٞ عساقٞ. ٚيف ايفك٘ د. قُٛد مجاٍ ايدٜٔ شنٞ: َػه٬ت املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ، ز (150)٫سغ: املاد٠  2

سذاشٟ، ايٓعس١ٜ . د. عبداؿٞ 130، ف2006، ايكسز، داز ٚا٥ٌ يًٓػس، عُإ، 1. د. سطٔ ع٢ً ايرْٕٛ، املبطٛط يف املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ، ز167ف
. ٚيًتفؿٌٝ: د. خايد مجاٍ امحد، 1054، ف1982، َطبٛعات داَع١ ايهٜٛت، 2، َؿادز ا٫يتصاّ، فًد1ايعا١َ ي٬يتصاّ يف ايكإْٛ ايهٜٛيت، ز

 َٚا بعدٖا.  534، ف2003ا٫يتصاّ با٫ع٬ّ قبٌ ايتعاقد، داز ايٓٗك١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 



 ( املد١ْٞ ؼ١ًًٝٝ يف فًطف١ ايكإْٛ دزاض)  ايعا١َ يًكإْٛ يف ايتػسٜع ٚايككا٤ املباد٨ق١ُٝ 
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 املطلب الجالح
 العامة فينا بينوا ومع غريها املبادئتزاحه 

بني املباد٨ ايعا١َ يًكإْٛ امنا ٜسدع اىل اخت٬ف َكُٕٛ ٖرٙ املباد٨ عٔ بعكٗا ايبعض سٝح إ نٌ  إ ايتصاسِ
َبدأ ٜؿب باػاٙ ؼكٝل َؿًش١ قدد٠، َٚٔ املعًّٛ إ املؿاحل تتعازض فُٝا بٝٓٗا فُبدأ ايعداي١ ٜٗدف بايدزد١ ا٫ٚىل اىل 

ىل ؼكٝل املؿًش١ ايعا١َ يًُذتُع، عا٬َت ٜٗدف بايدزد١ ا٫ضاع إؼكٝل َؿًش١ خاؾ١ بايفسد يف سني إ َبدأ اضتكساز امل
ؼدٜد ا٫ٚي١ٜٛ ٜٓبػٞ َعسف١ َؿدز ٚدزد١ املبدأ،  يػسضتطبٝل ع٢ً ْصاع َعني. ٚٚدب َعسف١ أُٜٗا ي٘ ا٭ٚي١ٜٛ عٓد ايٚعًٝ٘ 

 املباد٨املطتُد٠ َٔ ايكإْٛ ايطبٝعٞ أٚ ايعداي١ أٚ ٖٞ َٔ  املباد٨ايػسٜع١ ا٫ض١َٝ٬ أٚ  َباد٨إَا ٖٞ ايعا١َ  املباد٨ف
املطتُد٠ َٔ ايكإْٛ  املباد٨ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ َع َبدأ َٔ  َباد٨ صامحتفإْ٘ يٛ ت  (1)ايدضتٛز١ٜ. ٚعطب زأٟ ايبعض

١ ا٫ض١َٝ٬ َع َبدأ َكسز يف ايػسٜع َباد٨ صامحتيػسٜع١ ا٫ض١َٝ٬، أَا اذا تا باد٨ايطبٝعٞ فإٕ ا٭ٚي١ٜٛ يف ايتطبٝل تهٕٛ مل
ايػسٜع١ ا٫ض١َٝ٬، اييت ٫ ٜسدع  باد٨ْـ تػسٜعٞ أٚ عسف أٚ قكا٤ فإٕ ا٭ٚي١ٜٛ يف ايتطبٝل تهٕٛ يًُبدأ ايٛقعٞ ٚيٝظ مل

  ايٝٗا ايكاقٞ أؾ٬ً اذا ٚدد قاعد٠ َٛقٛع١ٝ ميهٔ تطبٝكٗا.

َٚبدأ محا١ٜ املؿًش١ ايعا١َ يف  (2)ايعا١َ ذاى ايتعازض ايرٟ حيؿٌ بني َبدأ ايٝكني ايكاْْٛٞ املباد٨َٚٔ أَج١ً تصاسِ 
سكٌ ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف، فاملعسٚف إٔ ايكإْٛ ٜٗدف بػهٌ عاّ اىل ؼكٝل املؿاحل ٚايتٛفٝل فُٝا بٝٓٗا. ٚاملؿًش١ ٖٞ 

ٙ املٓفع١ ٖٞ اهلدف ايس٥ٝظ َٔ تؿسفات ايفسد أٚ َٓفع١ َاد١ٜ قطٛض١ فكط ضٛا٤ ناْت تعٛد يفسد أّ جملتُع، ٖٚر
.  فٗٓاى املؿًش١ اـاؾ١ بايفسد ٚاملؿًش١ ايعا١َ أٚ املػرتن١ يًذُاع١. ٚع٢ً ٖرا يٛ عسقت ع٢ً ايكاقٞ َطأي١ (3)اؾُاع١

تكٞ َٓ٘ ايرتدٝح تتعًل بتشدٜد ايكإْٛ ايٛادب ايتطبٝل، فايكاقٞ يف ْطام ايع٬قات اـاؾ١ ايدٚي١ٝ قد ٜهٕٛ أَاّ َبدأٜٔ ٜك
فُٝا بٝٓٗا، أٚهلُا قسٚز٠ ا٫يتصاّ مببدأ ايٝكني ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜتطًب تصٜٚد ا٫فساد بٓعاّ قاْْٛٞ َٓاضب يع٬قاتِٗ ٚحيُٞ 

ٚثاُْٝٗا َبدأ محا١ٜ املؿًش١ ايعا١َ يًُذتُع ضٛا٤ أناْت ٖرٙ  -باعتبازٙ َؿًش١ خاؾ١ ي٬فساد -تٛقعاتِٗ املػسٚع١
اقتؿاد١ٜ أٚ ادتُاع١ٝ. ٚؿٌ ٖرا ايتصاسِ فاْ٘ ٬ٜسغ بإٔ ايرتدٝح ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ اضتبعاد أٟ قاْْٛٞ املؿًش١ ضٝاض١ٝ أٚ 

ادٓيب ٜتعازض َع ايٓعاّ ايعاّ ٚاملؿًش١ ايعا١َ ست٢ ٚيٛ نإ ذيو ايكإْٛ مما تٛقع٘ ا٭فساد يهٞ ٜطبل ع٢ً ع٬قاتِٗ. ٚبٗرا 
 ايعا١َ يًكإْٛ.     املباد٢٨ َبدأ ايٝكني ايكاْْٛٞ، ٚن٬ُٖا َٔ تهٕٛ ايػًب١ دًَٚا ملبدأ محا١ٜ املؿًش١ ايعا١َ عً

 

 

 
                                                            

 َٚا بعدٖا.  227. د. سطٔ نريٙ: َسدع ايطابل، ف265ايطابل، فد. مسري عبدايطٝد تٓاغٛ: َسدع  1
فاقٌ ساَد:  ايٝكني ايكاْْٛٞ ٖٛ َعسف١ ا٫فساد باسهاّ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اييت تٓعِ ع٬قاتِٗ ٚعدّ ٖدز تٛقعاتِٗ املػسٚع١. يًُصٜد زادع: عبداهلل 2

 َٚا بعدٖا.  10، ف2013زاٙ قدَت يه١ًٝ ايكإْٛ ٚايطٝاض١ يف داَع١ ايطًُٝا١ْٝ، َبدأ ايٝكني ايكاْْٛٞ يف ايع٬قات اـاؾ١ ايدٚي١ٝ، اطسٚس١ دنتٛ
 . 36، ف1977، بريٚت، ، َٛضط١ ايسضاي2١ٜع١ ا٫ض١َٝ٬،طد. قُد ضعٝد زَكإ ايبٛطٞ: قٛابط املؿًش١ يف ايػس 3
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 املطلب الرابع

 العامة للقانون  املبادئدور القاضي يف تطبيق 

حيهِ ٖرا املٛقٛع اػاٖإ كتًفإ، ٜرٖب أسدُٖا إىل أْ٘ ٚاْط٬قًا َٔ ْعس١ٜ ازضطٛ ٚفهس٠ )ايٓكـ يف ايتػسٜع(، 
ٜٚتكح قؿدٙ فإْ٘ ٜرتى بعد ذيو يًككا٠ إٔ ٜٓعُٛا ايباقٞ، بٌ جيٝص هلِ إٔ ٜهًُٛا َا فٝ٘ فإٕ املػسع عٓدَا ٜكع ايتػسٜع 

َٔ ضهٛت. ٜٚس٣ )د٢ٓٝ( يف ْعسٜت٘ عٔ )ايبشح ايعًُٞ اؿس( بإٔ ع٢ً ايكاقٞ انُاٍ ايٓكـ يف ايتػسٜع عٔ طسٜل ايكٝاّ 
ا٫فهاز اييت نإ ضرياعٝٗا املػسع يٛ اْ٘  مبذٗٛد عكًٞ عٝح ٜؿٌ إىل اؿٌ ايكاْْٛٞ ايٛادب ايتطبٝل ٚع٢ً ق٤ٛ ْفظ

بإٔ ٖرا ا٫دتٗاد يٝظ إ٫ خًكًا يًكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ، َٚا َؿطًشٞ   (2). ٚيف ٖرا ايػإٔ ٜس٣ ايبعض(1)تؿسف بٓفط٘ ؿٌ ايٓصاع
 ايكإْٛ ايطبٝعٞ ٚايعداي١ إ٫ ٚأزٜد بُٗا ضرت ايدٚز ا٫ْػا٥ٞ يًككا٤ يف املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ ايكإْٛ املدْٞ املؿسٟ. 

ٛف دزد١ اخس٣ اْ٘ يف ساٍ ضهٛت املػسع بػإٔ ساي١ َا فإٕ ع٢ً ايكاقٞ إٔ ٜستفع فٛم ايٓؿ (3)ٜٚس٣ ايبعض
ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ  ٜٓػ٧ْ٘ أٜػسع يف ٖرٙ اؿاي١، أٟ  -ايكاقٞاٟ  –ا٫ضاض١ٝ اييت قاَت عًٝٗا، ٖٚٛ  املباد٨يٝطتٓبط َٓٗا 

٫ إٌ أفهازٙ ايػدؿ١ٝ قٛاعد قا١ْْٝٛ اْػا٤، ٚيهٔ يٝظ ي٘ َطًل اؿس١ٜ يف ٖرا ا٫ْػا٤، ٫ٚ جيٛش ي٘ إٔ ٜتدرٙ ٚض١ًٝ ؾع
اييت ؾدز  املباد٨اييت ميهٔ اضتد٬ؾٗا َٔ ايٓؿٛف ايتػسٜع١ٝ باعتباز اْٗا  املباد٨زا٤ َع ب٘ ٖرٙ اٯبايكدز ايرٟ تتفل 

عٓٗا عٌُ املػسع. ٖٚرا ايعٌُ ا٫ْػا٥ٞ ميس مبسسًتني : َسس١ً اضتٓباط َٚسس١ً تفسٜع، ففٞ ا٭ٚىل ٜستفع ايكاقٞ فٛم 
ايجا١ْٝ ٜفسع ع٢ً ٖرا املبدأ ايعاّ قٛاعد ٜٓصٍ بٗا يتطبٝكٗا ع٢ً ايٓؿٛف ايكا١ُ٥ يٝطتٓبط َٓٗا املبدأ ايعاّ ؾعٛدًا، ٚيف 

ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ َع ايتشفغ ع٢ً ٖرا ايكٍٛ، إذ  ٜٓػ٧املطهٛت عٓٗا. ٚٚفكًا هلرا ايسأٟ فإٕ ايكاقٞ ٜػسع يف ٖرٙ اؿاي١ أٚ أْ٘ 
املكسز٠ يف  املباد٨ط قاعد٠ َع١ٓٝ َٔ ايكٛاعد ٚإٔ ايكاقٞ يف ايٛاقع ٫ خيًل ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ، ٚامنا ٜٓشؿس دٚزٙ ع٢ً اضتٓبا

 ايكإْٛ ايٛقعٞ أٚ َٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايطا٥د يف ايب٬د. 

بإٔ ايكإْٛ ست٢ ٚيٛ نإ َٔ ؾٓع ايككا٤ فًٝظ فٝ٘ ػاٚشًا ع٢ً ايٛظٝف١ ايتػسٜع١ٝ  (4)ٜٚس٣ أسد فكٗا٤ ايػسب
يًطًط١ اؿان١ُ، ذيو ٭ٕ َٔ ٜكٍٛ بايتذاٚش ٚمبدايف١ ايكإْٛ َٔ قبٌ ايكاقٞ، ٜعين ذيو تسى ايٓصاع دٕٚ قاعد٠ قا١ْْٝٛ. ٚقسٜبًا 

طام ايع٬قات اـاؾ١ ايدٚي١ٝ َٔ أسٛاٍ تٓاشع ايكٛاْني فٗٛ إمنا َٔ ٖرا ايسأٟ فإٕ ايكاقٞ سُٝٓا ٫ جيد ْؿًا ميهٔ تطبٝك٘ يف ْ
ْػا٥ٞ يف خًل ايكاعد٠ . ٖٚٛ إذ ٜكّٛ بٗرا ايعٌُ امنا ٜهٕٛ ي٘ دٚز إ(5)ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاف ا٫نجس غٝٛعًا باد٨ًٜذأ مل

 ايكا١ْْٝٛ.

                                                            
 . 488املسدع ْفط٘، ف 1
 .163َسدع ضابل، فد. عبداملٓعِ ايبدزاٟٚ: أؾٍٛ ايكإْٛ املدْٞ املكازٕ،  2
ٜكًا: د. عبدايسمحٔ . ٫سغ أ274، ف1961، 4ٞ اؾدٜد، طد. ضًُٝإ َسقظ: املدخٌ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ َع غسح ايباب ايتُٗٝدٟ َٔ ايكإْٛ املدْ 3

 . 157-155، ف1958، َطبع١ ايعاْٞ، بػداد، 2ؾٍٛ ايكإْٛ، طأ َباد٨ايبصاش: 
 . 120ِٝ، ا٫عتباز نسنٔ يف ايعكد، َسدع ضابل، فَازنيب، أغاز ايٝ٘: د. عبداجملٝد اؿه 4
  ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ.٫30سغ املاد٠ ) 5
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 املباد٬٨ٍ ا٫ضتد٫ٍ ايككا٥ٞ َٔ إذٕ ٚفكًا هلرا ايسأٟ فإٕ ايكاقٞ سُٝٓا ٜكّٛ بانُاٍ ايٓكـ يف ايكإْٛ َٔ خ
إٔ اختؿاف ايككا٤ ا٫ؾٌٝ ٖٛ تطبٝل ايكإْٛ . أَا ا٫ػاٙ ايجاْٞ فري٣ (1)عًُ٘ ٖرا أؾًٞ ٚغري استٝاطٞ ايعا١َ يًكإْٛ فإٕ

ع٢ً . ٖٚهرا فإْ٘ عٓدَا ٜطسح ْصاع (2)دٕٚ دٛز ع٢ً اختؿاف ايطًط١ ايتػسٜع١ٝ يف اْػا٤ ايكإْٛ ٚا٫يصاّ بكٛاعد قا١ْْٝٛ
ايػسٜع١ ا٫ض١َٝ٬ س٬ً ي٘ فً٘ ا٫دتٗاد  َباد٨ايكاقٞ عٝح ٜفتكد اىل ْـ ميهٔ تطبٝك٘،  فايكاقٞ إذا مل جيد يف ايعسف ٚيف 

فإٕ ايكاقٞ ٜكتؿس دٚزٙ يف ايهػف عٓٗا ٚإٕ مل تهٔ َؿاغ١ يف  (3)ايعا١َ يًكإْٛ ٚعطب ايبعض املباد٨ٚايسدٛع إىل 
 ،ا٭ضاض١ٝ اييت تطٝطس ع٢ً ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ. ٖرا َٔ د١ٗ املباد٨ٛاْني ٚاييت تعرب عٔ ْؿٛف، فا٭خري٠ تعرب عٔ زٚح ايك

يف املطا٥ٌ اييت مل  -بسقا٤ قُين َٔ داْب٘ -فإْ٘ حيٌ قٌ املػسع ٖرٙ املباد٨ ملجٌ كاقَٞٚٔ د١ٗ أخس٣ فإٕ تطبٝل اي
ٜطبل ي٘ َعاؾتٗا ٚتٓعُٝٗا فٝكّٛ مبا نإ حيل ي٘ إ ٜفعً٘ املػسع يٛ اؾدز تػسٜعات َٓع١ُ هلرٙ املطا٥ٌ اييت تدخٌ فٝٗا 

 ايككا٤.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
خري ايدٜٔ ناظِ عبٝد: دٚز ايككا٤  يف ايع٬قات اـاؾ١ ايدٚي١ٝ، عح َٓػٛز ع٢ً غبه١ ا٫ْرتْت، َتاح ع٢ً املٛقع ا٫يهرتْٚٞ:  1

www.uobabylon.edu.iq . 
 َٚا بعدٖا. 217ضابل، فد. سطٔ نريٙ: َسدع  2
 .246د. فاٜص قُد سطني، َسدع ضابل، ف 3
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 ةــــــاخلامت

ا ْطذٌ أِٖ ا٫ضتٓتادات ٚاملكرتسات اييت متدكت عٔ ايبشح ايعا١َ يًكإْٛ، فآْ ُباد٨بعد إٔ اْتٗٝٓا َٔ دزاضتٓا يً
 ًْٚدؿٗا با٫تٞ:

 أوالً: النتائج

َعاٜري متتاش بايعُّٛ ٚتطتٛس٢ َٔ قِٝ اجملتُع ٚطبٝع١ ا٫َٛز ٚاملٓطل ايطًِٝ ايعا١َ يًكإْٛ عباز٠ عٔ  املباد٨ -1
 . يتطبٝكاتتؿًح ٭ٕ تهٕٛ س٬ً جملُٛع١ َٔ اٚ ٜٚهػفٗا ايعكٌ

قٛاعد تػسٜع١ٝ يف ايكإْٛ املدْٞ، إ٫ إٔ ذيو ٫ اىل ايعا١َ يًكإْٛ قد ؼٛيت  املباد٨ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايهجري َٔ  -2
َٛدٛد٠ يف ْطام ايكإْٛ املدْٞ َٚٔ بٝٓٗا َبدأ سطٔ اي١ٝٓ َٚبدأ  املباد٨ٜعين اختفا٥ٗا، بٌ إٔ ايهجري َٔ ٖرٙ 

 َٚبدأ اضتكساز املعا٬َت.  ا١ْْٝٛايػؼ ٜفطد ايتؿسفات ٚاملطاٚا٠ يف املسانص ايك
، فا٫خري٠ ايعا١َ يًكإْٛ املباد٨إذا مل جيد ايكاقٞ اؿهِ يًشاي١ املطهٛت عٓٗا يف ايتػسٜع ٫ٚ يف ايعسف فإْ٘ ًٜذأ اىل  -3

  تتكدّ يف املستب١ ست٢ ع٢ً َباد٤٣ ايػسٜع١ ا٫ض١َٝ٬. 
اييت ٜسٜد كاطب١ -ٚايكاقٞ، فاملػسع ٜطتًِٗ أفهازٙ  ايعا١َ يًكإْٛ دٚزًا فعا٫ً بايٓطب١ يًُػسع املباد٨تًعب  -4

عسٚض جيد اؿهِ يًٓصاع امل تطعف ايكاقٞ عٓدَا ٫ املباد٨ايعا١َ يًكإْٛ، نُا إٔ ٖرٙ  املباد٨َٔ  -ا٫فساد بٗا
نُا إٔ ٖرٙ املباد٣ّ ت٪دٟ اىل ازغاد ايكاقٞ يف ؼدٜد َفّٗٛ ايٓعاّ ايعاّ ٚا٫داب أٚ يف ايعسف.  يف ايتػسٜععٓدٙ 

 ايعا١َ. 
يف قاعد٠ قا١ْْٝٛ فريو  املباد٨ايعا١َ يًكإْٛ، ٚإ خسز ع٢ً َبدأ َٔ  املباد٨ٜفرتض باملػسع إٔ ٫ خيسز ع٢ً  -5

، أَا كايف١ َبدأ َا ف٬ ٜهٕٛ إ٫ محا١ٜ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ضبٌٝ ا٫ضتجٓا٤، ٚا٫ضتجٓا٤ات  ٜٓبػٞ ايتكًٌٝ َٓٗا
 ملبدأ قاْْٛٞ عاّ أع٢ً دزد١ َٔ ا٭١ُٖٝ يف ْعس املػسع.

، ٚايكاقٞ سُٝٓا ٫ جيد اؿهِ املٓاضب يًٛاقع١ املعسٚق١ َٔ قبٌ ايفك٘ ٚايككا٤ ايعا١َ يًكإْٛ املباد٨ تهتػف -6
ايعا١َ يًكإْٛ َٔ  املباد٨أَاَ٘ يف ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايتػسٜع١ٝ ٫ٚ يف ايعسف نإ يصاًَا عًٝ٘ إ ٜكّٛ با٫ضتد٫ٍ َٔ 

 املباد٨خ٬ٍ ٖرٙ خ٬ٍ ايهػف عٓٗا، ٚسُٝٓا ٜكّٛ بريو فإْ٘ ٫ خيًل قاعد٠ قا١ْْٝٛ ددٜد٠، بٌ أْ٘ ٜهػف عٓٗا َٔ 
 يف زٚح ايتػسٜع ايطا٥د يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ. 

ايعا١َ يًكإْٛ داخٌ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ٫ ٜجري أ١ٜ َػه١ً، يهٔ املػه١ً تهُٔ يف ايهػف  املباد٫٨غو إٔ ايهػف عٔ  -7
ملكاز١ْ بني ايكٛاْني عٔ َبدأ قاْْٛٞ َػٗٛز يف ا٭ْع١ُ املد١ْٝ املكاز١ْ، ٖٚٓا فإ خري َعني يًكاقٞ ٖٛ اتباع أؾٍٛ ا

 ٚا٭ْع١ُ ٖٚٛ عًِ عد ذات٘. 

 

 



 ( املد١ْٞ ؼ١ًًٝٝ يف فًطف١ ايكإْٛ دزاض)  ايعا١َ يًكإْٛ يف ايتػسٜع ٚايككا٤ املباد٨ق١ُٝ 

Vol.2 No. 3 (2015)  538                                                                                                       طؤظارى زانكؤى ِراثةِريو 

 ثانياً: املقرتحات

تعدٌٜ ْـ املاد٠ ا٭ٚىل َٔ ايكإْٛ  املدْٞ ايعساقٞ يٝهٕٛ نا٫تٞ: )... فإذا مل ٜٛدد ْـ تػسٜعٞ ميهٔ تطبٝك٘  -1
ايككا٤ يف ايعسام أٚ يف اييت أقسٖا املباد٤٣ ايعا١َ يًكإْٛ سهُت احمله١ُ مبكتك٢ ايعسف، فإذا مل ٜٛدد فبُكتك٢ 

ايػسٜع١ ا٫ض١َٝ٬ ا٭نجس ١ُ٥٬َ يٓؿٛف ٖرا  َباد٨أٚ  ،ٞايٓعاّ ايكاْْٛٞ املكازٕ ايكسٜب َٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايعساق
 ٚايكإْٛ ايطبٝعٞ(. فإذا مل ٜٛدد فبُكتك٢ قٛاعد ايعداي١  ،ايكإْٛ دٕٚ ايتكٝد مبرٖب َعني

، ا٫ إٔ ايعداي١ تكتكٞ ا٫يتصاّ باملباد٤٣ ايعا١َ عساق١ٝ ًٜتصَٕٛ عسف١ٝ ايٓـبايسغِ َٔ إٔ ايككا٠ يف احملانِ اي  -2
ايطا٥د٠ يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ اييت تعهظ زٚح ايكإْٛ، ف٬ ٜتِ تطبٝل ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ إ٫ اذا ناْت َتٛافك١ َع ٖرٙ 

   ؿُا١ٜ َبدأ عاّ آخس أنجس أ١ُٖٝ.  اييت ٫ ؼتاز إىل ْـ ٜكسزٖا أٚ إ تًو ايكٛاعد ناْت تٗدف املباد٤٣ ايعا١َ

 بايًػ١ ايعسب١ٝ:  املرادع
 أوالً: الكتب القانونية

، َطبع١ داَع١ عني 3، طاجملًد ا٫ٍٚ، املؿادز ا٫زاد١ٜ ي٬يتصاّ 1زد. سطاّ ايدٜٔ ا٫ٖٛاْٞ: ايٓعس١ٜ ايعا١َ ي٬يتصاّ ،  -1
 . 2000مشظ، 

 .2006، ايكسز، داز ٚا٥ٌ يًٓػس، عُإ، 1املد١ْٝ، زد. سطٔ ع٢ً ايرْٕٛ، املبطٛط يف املط٪ٚي١ٝ  -2
 .1970د. سطٔ عًٞ ايرْٕٛ، غسح ايكإْٛ املدْٞ، أؾٍٛ ا٫يتصاَات، َطبع١ املعازف، بػداد،  -3
 .1993د. سطٔ نريٙ: املدخٌ إىل ايكإْٛ، َٓػأ٠ املعازف، ا٫ضهٓدز١ٜ،  -4
 . 2003ك١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، د. خايد مجاٍ امحد، ا٫يتصاّ با٫ع٬ّ قبٌ ايتعاقد، داز ايٓٗ -5
 .ايٓعس١ٜ ايعا١َ يًكإْٛ، َٓػأ٠ املعازف، ا٫ضهٓدز١ٜ، دٕٚ ض١ٓ د. مسري تٓاغٛ، -6
 .  1961، 4د. ضًُٝإ َسقظ: املدخٌ يًعًّٛ ايكا١ْْٝٛ َع غسح ايباب ايتُٗٝدٟ َٔ ايكإْٛ املدْٞ اؾدٜد، ط -7
 .1958، َطبع١ ايعاْٞ، بػداد، 2أؾٍٛ ايكإْٛ، ط َباد٨د. عبدايسمحٔ ايبصاش:  -8

، َطبٛعات داَع١ 2، َؿادز ا٫يتصاّ، فًد1د. عبداؿٞ سذاشٟ، ايٓعس١ٜ ايعا١َ ي٬يتصاّ يف ايكإْٛ ايهٜٛيت، ز -9
 . 1982ايهٜٛت، 
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 كورتةى ليّكولينةوة
مة بادئّيو طشتيّيو ياشايّي نة، ئةم بهةما ية ئةم لّيكوليهةوة دةربارةى يةكّيك لة ذّيدةرةكانى ياشا ية، ئة ويش 

بهاغاةكانى ياشا وزور يارمةتى دانةرى ياشا و داوةر دةكات، ياريكارى دانةرى ياشا دةكات لة كاتى بريتني لة بهاغةى 
دانانى ياشا بةثّيى وةرطرتهى دانةر يسرو بوجونى خو لةو ذّيدةرة، ية روةيا رولّيكى كاريطةرى يةية بو نة يّيالنى 

نية كو جّيبة جّيبكةت لة شةر دةعوا ج لة عورف ياى كّيناشى لة ياشا. جونكة زور جارى ية ية كة دادوةر دةقى ياشا 
 لة شة ريعةى ئيصالمى، لة بةر ئةوة دادوةر دةتوانني بطةرّيتة ئةم يسرةكانى طشتى ياشا بو جارةشةركردنى كّيشةكاى.

دوو جورى مةبادئى ياشا ية نة، نظيصى ونة نظيصى، ئةوّيو نظيصى بريتني له بهاغةكانى ياشا، نة نظيصى 
 لة يسرةكانى ياشيى ئةوّيو كو لة ناف كومةل دا يةى ونيشانى فةلصةفةى بالوبووى لة دةولةت دةكاى. بريتني 

 

 

 

Summary 

Legal value of general principles of law in legislation and court 

     The general principles of law are a body of rules which the legal system of the 

state contains even it was not written. It considered in some legal systems around the 

world as an importance source of law when any case arise in the court when the judge 

is enable to make the decision by the existence legal rules, customs, justice or by  

Islamic Al- Shareea . It is also helping the legislator when he tries to make a law.    

      There are two kinds of general principles of law, written and un written principle. 

The violation of general principles which are recognized in the legal system of the 

state may be considered as a violation of the law itself. The judge when he searches 

of these principles and applying it in the court does not create the legal rules, only he 

found it in the legal systems. 
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