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 .1الوظاابدس الوبدٗااخ (الوْػااْػ٘خ) ُ ااٖ الوظاابدس الزااٖ ٗغاازوذ هٌِااب الوؼااوْى الوْػااْػٖ للمبػااذح (ُااٖ :الؼْاهاال االجزوبػ٘ااخ /
االلزظبدٗخ  /الذٌٗ٘خ).
 .2الوظبدس الزبسٗخ٘خ  ُٖ األطل الزبسٗخٖ للمبػذح المبًًْ٘خ.
 .3الوظاااااااااااابدس الشاااااااااااااكل٘خ ُ اااااااااااااٖ األدّاد الزاااااااااااااٖ رظِاااااااااااااش هااااااااااااي اللِاااااااااااااب المبػاااااااااااااذح ذلااااااااااااأ ح٘اااااااااااااض الٌفااااااااااااابر
ثظفزِب الولضه خ (ُٖ :الزششٗغ ،الوزكشاد اإلٗؼبح٘خ للمْاً٘ي ،الذٗي ،الؼاش ،،أحكابم المؼابء ،الفماَ ،هجابدئ الؼذالاخ الطج٘ؼ٘اخ)ُ ّ .ازٍ
الوظبدس الشكل٘خ رٌمغن ذلٔ:
 oهظبدس سعو٘خ :الوظبدس الزٖ ٗؼزش ،ثِب الٌظبم المبًًْٖ للذّلخ (الزششٗغ  /الذٗي  /الؼش.)،
 oهظبدس غ٘ش سعو٘خ :هظبدس غ٘ش هلضهخ ٗمزظش دّسُب ػلٔ رفغ٘ش الٌض ّ كشف غوْػَ:
 اجزِبد المبػٖ
 أحكبم المؼبء
 الفمَ
 المبًْى الطج٘ؼٖ ّ هجبدئ الؼذالخ
 الوزكشاد اإلٗؼبح٘خ

( )1اجزِبد المبػٖ



الومظْد ثبجزِبد المبػٖ  ُْ الزضاهَ ثبلفظل ثبلٌضاع حزٔ ّ لْ لن ٗجذ حلْال ً لبؽؼخ لَ فٖ الوظبدس الشعوٖ.
هزٔ ٗوبسط المبػٖ االجزِبد المبػٖ؟
 .1حبلخ غوْع الٌض
 .2الٌمض فٖ الٌض  /عكْرَ ػي ثؼغ الوغبئل



رطج٘مبد الجزِبد المؼبء الفشًغٖ فٖ الوغبئل الوذً٘خ:
 oالوغئْل٘خ فٖ فزشح هب لجل الزؼبلذ (.)culpa in contrahendo
 oالوغئْل٘خ ػي األش٘بء الخطشح (.)liability for things
 oاإلشزشاؽ لوظلحخ الغ٘ش (.)stipulation for others



ػْاثؾ اجزِبد المبػٖ  الزضام المبػٖ ثبلفظل فٖ الٌاضاع ّفماب ً الجزِابدٍ ،هاغ االعازِذاء ث حكابم الفماَ اإلعاالهٖ األكثاش ارفبلاب ً هاغ
ّالغ الجالد ّ هظبلحِب.
فشًغب  رمل٘ض دّس المؼبح ثغجت هي دّسُن الغلجٖ لجل الثْسح هي ح٘ث رذ لِن فٖ أهْس الزششٗغ.
المبًْى اإلًكل٘ضٕ :




 oاجزِبد الوحكوخ عبثمخ لؼبئ٘خ رلزضم ثِب الوحكوخ الزٖ أطذسرَّ ،الوحبكن األدًٔ هٌِب دسجخ.
 oاللجٌخ االعزئٌبف٘خ ثوجلظ اللْسداد ) ُٖ (House of Lordsأػلٔ هحكوخ فٖ الذّلخ ّ ،أحكبهِب هلضهخ عبئش الوحبكن.
 oكبى هجلظ اللْسداد ًفغَ ٗزم٘ذ أٗؼب ً ثوب ٗظذس ػٌَ هي اجزِبداد ،حزٔ ػبم  1966ػٌذهب لاشس الؼاذّع ػاي اجزِبداراَ،
ذرا دػذ ذلٔ رلك أعجبة لْٗخ رمزؼِ٘ب هظلحخ الؼذالخ ).(Practice Statement 1966

1

ّفمب ً للمبًْى سلن  15لغٌخ  1996ثزؼذٗل ثؼغ أحكبم الوشعْم ثمبًْى سلن  67لغٌخ  1980ثإطذاس المبًْى الوذًٖ.
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( )2المؼبء (أحكبم الوحبكن)



الومظْد ُْ الوجبدئ المبًًْ٘خ الزٖ ٗوكي اعزخالطِب هي األحكبم الظبدسح ػي الوحبكن ف٘وب ٗؼشع هي هٌبصػبد.
دّس المؼبء فٖ ركْٗي المْاػذ المبًًْ٘خ:
 oدّع المبًْى الوذًٖ )(civil law
 oدّع لبًْى الؼوْم )stare decisis :(common law



الزملض الوطشد للفشّلبد ث٘ي الوذاسط الفكشٗخ ػلٔ جبًجٖ األؽلغٖ فٖ كل هي ثشٗطبً٘ب ّ الْالٗبد الوزحذح هي جِخ ّ أّسّثب المبسٗاخ
هي جِخ أ شٓ .أهثلخ :
 oالزضاٗذ الوطشد ألُو٘خ الغْاثك المؼبئ٘خ الظبدسح ػي هحبكن الٌمغ  /الزو٘٘ض فٖ الٌظن الالرٌ٘٘خ
 oاًزشبس الؼمْد الٌوْرج٘خ )(model contracts
 oهحبّالد رْح٘ذ المبًْى الوذًٖ األّسّثٖ
 oلْاػذ lex mercatoria
 oلْاػذ UNIDROIT



دّاػٖ ػذم اػزجبس أحكبم المؼبء هظذسا ً سعو٘ب ً للمْاػذ المبًًْ٘خ:
 oأحكبم الوحبكن ال رم٘ذ الوحبكن األ شٓ
 oأحكبم الوحبكن ال رم٘ذ المبػٖ الزٕ أطذسُب (لَ حك الؼذّع ػٌِب فٖ أحكبم الحمخ)
 oرفزمش لظفزٖ الؼوْم ّ الزجشٗذ
 oهجذأ الفظل ث٘ي الغلطبد ْٗكل ا زظبص ذطذاس الزششٗؼبد للوجلظ الزششٗؼٖ فمؾ

( )3الفمــَ



الومظْد ثبلفمَ  كزبثبد الجبحث٘ي فٖ الذساعبد المبًًْ٘خ.
دّس الفمَ فٖ الٌظن المبًًْ٘خ الومبسًخ :
 oسّهب المذٗوخ
 oالششٗؼخ اإلعاله٘خ
 oالذّس الحبلٖ للفمَ المبًًْٖ

( )4هجبدئ المبًْى الطج٘ؼٖ ّ لْاػذ الؼذالخ






2

رشر٘ت هظبدس المْاػذ المبًًْ٘خ ّفك م 4 .هي لبًْى الزجبسح المذٗن:
 oالزششٗغ
 oالؼش،
 oهجبدئ المبًْى الطج٘ؼٖ ّ لْاػذ الؼذالخ
لن ٗزكش المبًْى الوذًٖ الجذٗذ ُزا الوظذس ّ ،لكي الوزكشح اإلٗؼبح٘خ لَ أشبسد ذلٔ فكشح الؼذالخ كؼبثؾ الجزِبد المبػٖ.
المبًْى الطج٘ؼٖ )  (natural lawهجوْػخ هي الوْجِبد ّ المْاػذ الؼبهخ الزٖ ال رشرمٖ ذلٔ هشرجخ المبًْى الْػؼٖ.
الؼذالخ )  (justiceالشؼْس الجوؼٖ ثؼشّسح ذٗزبء األشخبص حمْلِن.

ٗ 2شهض للمبًْى ثإلِخ الؼذالخ الشّهبً٘خ  Themisأّ "جْعزغ٘ب" ) ُٖ ّ ،(Justitiaرزوثل ثبهشأح هغطبح الؼٌ٘٘ي (سهض الح٘بد) ،رحوال ه٘ضاًاب ً فاٖ ٗاذ (سهاض الؼذالاخ) ّ
ع٘فب ً فٖ ال٘ذ األ شٓ (سهض الغلطخ) ّ .الشهض فٖ هجولَ ٗش٘ش ذلٔ الزطج٘ك الؼبدع للمبًْى دّى ظلن ،هحبثبح ،أّ فغبد.
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نإلطالع ()Supplemental Reading
بانهغة انعربية:
 .1ذثشاُ٘ن أثْ الل٘ل ّ هحوذ األلفٖ ،الوذ ل ذلٔ ًظشٗخ المبًْى ًّظشٗخ الحك (الكْٗذ :جبهؼخ الكْٗذ.) 1986 ،
 .2ذثشاُ٘ن الذعْلٖ أثْ الل٘ل ،أطْع المبًْى – الجضء األّعً :ظشٗخ المبًْى (الكْٗذ :جبهؼخ الكْٗذ.)2006 ،
 .3أحوذ عؼ٘ذ الضلشد ،الٌظشٗخ الؼبهخ للحك ( الوٌظْس :داس أم المشٓ.) 1993 ،
 .4ثذس جبعن ال٘ؼمْة ،أطْع االلزضام فٖ المبًْى الوذًٖ الكْٗزٖ ،ؽ ( 6الكْٗذ :جبهؼخ الكْٗذ.)2003 ،
 .5جبعن ػلٖ عبلن" ،الؼش ،فٖ المبًْى الخبص لذّلخ اإلهبساد الؼشث٘خ الوزحذح  :هشكض ّهفِْهَ" ،هجلخ الحمْق ،الوجلذ  19الؼذد .2
 .6جالع ػلٖ الؼذّٓ ،سهؼبى أثْ الغؼْد ،هحوذ حغي لبعن ،الحمْق ّغ٘شُب هي الوشاكض المبًًْ٘خ ( اإلعكٌذسٗخ :هٌش ح الوؼبس،،
.) 1996
 .7حغبم الذٗي كبهل األُْاًٖ" ،المؼبء كوظذس ّالؼٖ للمبػذح المبًًْ٘خ فٖ هظش" ،هؤروش حْع ثؼغ الجْاًت المبًًْ٘خ الوؼبطشح فٖ
هظش ،الغشدلخ 15-11 ،ذثشٗل .1981
 .8حغبم الذٗي كبهل األُْاًٖ ّ هحوذ هحوذ أثْ صٗذ ،فكشح المبًْى رمغ٘ن المبًْى رفغ٘شٍ رطج٘مَ (المبُشح :داس اإلٗوبى للطجبػخ ّاألّفغذ،
.)1993
 .9حل٘وخ ثالع ػجذ هللا ّ هظطفٔ ػجذ الجْاد ،الوذ ل لذساعخ المبًْى ( الكْٗذ :هكزجخ داس الج٘بى.) 2000 ،
 .10و٘ظ ؼش ،الوذ ل للذساعبد المبًًْ٘خ الجضء الثبًٖ ًظشٗخ الحك ( المبُشح :هطجؼخ جبهؼخ المبُشح.) 1986 ،
 .11سهؼبى هحوذ أثْ الغؼْد ّ هحوذ حغي لبعن ،هجبدئ المبًْى :الوذ ل ذلٔ الؼلْم المبًًْ٘خ ّااللزضاهبد ( اإلعكٌذسٗخ :هٌش ح الوؼبس،،
.)1990
 .12عؼذ الؼٌضٕ" ،الؼشّ ،الؼبدح فٖ الششٗؼخ ّالمبًْى" ،هجلخ الحمْق ،الوجلذ  23الؼذد .1
 .13ػبؽف ػجذ الحو٘ذ حغي ،الوذ ل لذساعخ المبًْىً :ظشٗخ المبػذح المبًًْ٘خ ( الكْٗذ :أكبدٗو٘خ عؼذ الؼجذ هللا للؼلْم األهٌ٘خ.) 2004 ،
 .14ػجذ الحو٘ذ ػثوبى الحٌفٖ ،الوذ ل لذساعخ الؼلْم المبًًْ٘خ ( الوٌظْسح :هكزجخ الؼبلو٘خ.) 1992 ،
 .15ػجذ الحٖ حجبصٕ ،الوذ ل لذساعخ الؼلْم المبًًْ٘خ :المبًْى ّفمب للمبًْى الكْٗزٖ ( الكْٗذ :جبهؼخ الكْٗذ.) 1972 ،
 .16ػجذ الشصاق حغ٘ي ٗظ ّ حوذٕ هحوذ ػف٘فٖ ،دسّط فٖ هجبدئ المبًْى ( أعْ٘ؽ :جبهؼخ أعْ٘ؽ.)1991 ،
 .17ػجذ الوٌؼن الجذسإّ ،فزحٖ ػجذا لشح٘ن ػجذا هلل ،أثْ صٗذ ػجذا لجبلٖ ،هذ ل للمبًْى ًظشٗخ المبًْى ًّظشٗخ الحك ( الوٌظْسح :هكزجخ
الجالء الجذٗذ.) 1981 ،
 .18ػثوبى حغ٘ي ػجذ هللا" ،هالحظبد ػلٔ ثؼغ ًظْص المبًْى الوذًٖ الكْٗزٖ" ،هجلخ الحمْق ،الغٌخ  ،21الؼذد األّع ،هبسط
 ،1997ص .255-247
 .19ػثوبى ػجذ الولك الظبلح ،الٌظبم الذعزْسٕ ّ الوؤعغبد الغ٘بع٘خ فٖ الكْٗذ (الكْٗذ :هطبثغ كْٗذ ربٗوض الزجبسٗخ.)1989 ،
 .20ػكبشخ هحوذ ػجذ الؼبع ّ ؽبسق الوجزّة ،ربسٗخ الٌظن المبًًْ٘خ ّ االجزوبػ٘خ (ث٘شّد :هٌشْساد الحلجٖ الحمْل٘خ ،)2002 ،ص
.291
 .21هحوذ حغبم هحوْد لطفٖ ّ هحوذ ػجذ الظبُش حغ٘ي ،الوذ ل للذساعبد المبًًْ٘خً :ظشٗخ المبًْى ( المبُشح :الوؤعغخ الفٌ٘خ للطجبػخ
ّالٌشش.) 1992 ،
 .22هحوذ ُشبم المبعن" ،هالحظبد حْع ثؼغ هْاد الجبة الزوِ٘ذٕ هي المبًْى الوذًٖ الكْٗزٖ" ،هجلخ الحمْق (رظذس ػي جبهؼخ
الكْٗذ) ،الؼذد  ،1الوجلذ .6
 .23هحوْد ػجذ الشحوي هحوذ ،الحلْع الشخظٖ :دساعخ همبسًخ فٖ المبًًْ٘ي الوظشٕ ّالفشًغٖ ( المبُشح :داس الٌِؼخ الؼشث٘خ،
.)1993
 .24هظطفٔ أحوذ ػجذا لجْاد ،الْج٘ض فٖ همذهخ الذساعبد المبًًْ٘خ :الٌظشٗخ الؼبهخ للحك ( المبُشح :جبهؼخ المبُشح.) 1993 ،
 .25هْعٔ سصٗك ،هذ ل ذلٔ دساعخ المبًْى ( الشبسلخ :جبهؼخ الشبسلخ.) 2004 ،
ً .26ج٘ت هحوذ ثك٘ش ،هْجض هحبػشاد فٖ ًظشٗخ المبًْى ّأحكبهَ :المبًْى الوذًٖ ( المبُشح :هكزجخ ػ٘ي شوظ ).
بانهغة االوجهيزية:
1. Barry Nicholas, The French Law of Contract, 2nd edn (Oxford: Clarendon Press, 1992).
2. F H Lawson, A E Anton and L Neville Brown, Amos and Walton's Introduction to French Law, 3rd
edn (Oxford: Clarendon P1.
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3. Hossam El-Ehwany and Nader Mohamed Ibrahim, Introduction to Law, Part I: The Theory of Law
(Beiruth: Al-Halabi Legal Publications, 2004).
4. John Bell, Sophie Boyron and Simon Whittaker, Principles of French Law (Oxford: Oxford
University Press, 1998).
5. The French Civil Code: Revised Edition as Amended to 1 July 1994 ,trans. by John H Crabb
(Littleton: Rothman & Co/Kluwer Law and Taxation Publishers, 1995).
6. Walter Cairns and Robert McKeon, Introduction to French Law (London: Cavendish Publications
Ltd, 1998).

:بانهغة انفروسية
1.

François Terré, Introduction générale au droit, (Paris: Dalloz, 2000), p. 231.
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